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1.Introdución

En 2005 nace o Proxecto Ríos en Galicia, coordinado por ADEGA, cos propósitos de
divulgar a situación ambiental dos nosos 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 convertese nun referente nos
programas de educación e voluntariado ambiental. Na actualidade este proxecto está
promovido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a través dos
organismos Augas de Galicia e Instituto de Estudos do Territorio.
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.
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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 a súa contorna (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.

Durante os oito anos nos que o Proxecto Ríos leva funcionando en Galiza, teñen sido
moi numerosas as actividades desenvolvidas en todo o territorio unindo ríos e persoas.
Froito destas actividades e desta unión naceu a implicación e compromiso que a sociedade
amosou sobre os nosos ríos, participando de forma constante e progresiva no Proxecto
Ríos. Porén, esta iniciativa ten traspasado os límites administrativos de Galiza participando
en diferentes foros, congresos e xuntanzas, así como promovendo iniciativas semellantes
noutros territorios do Estado Español, como a Red Ibérica de Proyecto Ríos: iniciativa
impulsada por entidades de varias comunidades autónomas que desenvolven o Proxecto
Ríos nos seus respectivos territorios coa finalidade de crear sinerxías que redunden na
mellora da coordinación entre os proxectos, e na organización de actividades conxuntas.
En 2010 o Proxecto Ríos estableceu unha serie de accións ou liñas estratéxicas para ser
desenvolvidas durante o período 2010 – 2014. Estas eran, resumidamente, tres, que
trataban temas como a divulgación e sensibilización, a promoción da custodia fluvial e a
apertura do Proxecto Ríos a novos sectores da sociedade.
Dous anos despois de marcar estas liñas de acción, podemos dicir que a primeira se
completou en toda a súa totalidade. Ademais da edición dos materiais de inspeccións novos
–manual e fichas–, editouse un cuatríptico divulgativo sobre o proxecto, un cartaz sobre os
macroinvertebrados bioindicadores dos ríos galegos e un folleto sobre a flora nemoral das
ribeiras. A edición do manual de Adopción de Ríos –feito de maneira participativa co
voluntariado– rematouse este ano 2012. Unha iniciativa, moi importante, que puxemos en
marcha tamén en 2012 foi a creación do Xeoportal do Proxecto Ríos, como un sistema para
xeorreferenciar datos, onde o voluntariado pode introducir os resultados das súas
inspeccións e onde a cidadanía poida coñecer a ubicación e o estado de saúde dos
diferentes treitos inspeccionados.
En canto á segunda liña, que pretende promocionar a custodia fluvial, cremos que a
publicación do manual de Adopción de Ríos pode ser unha ferramenta moi poderosa para
estimular a creación de proxectos encamiñados á realización de accións concretas de
recuperación fluvial. Para isto tamén pode servir de axuda o libro 6 Anos de Campos de
Voluntariado no Río Tea que reflicte os traballos desenvolvidos no río Tea eliminando flora
exótica invasora. Ademais, durante este 2012 e o 2013 se rematarán as accións de mellora e
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conservación propostas polas asociacións e colectivos que están a participar no proxecto
de Custodia Fluvial Ulla, Umia, Lérez.
A terceira liña de acción é sobre a que menos énfase se puxo, e durante os vindeiros
anos tentaremos de chegar co Proxecto Ríos a novos ámbitos sociais, fomentando a
responsabilidade social corporativa.
Compre destacar que o Proxecto Ríos, pasa a formar parte do Plan Proxecta da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como un dos programas
marco. O Plan Proxecta ten como obxectivo central construír modelos de mellora mediante
proxectos que teñan un alto potencial de transferibilidade tanto no propio centro no que se
orixinan como no resto da comunidade educativa galega.
Con este plan búscase a colaboración interdepartamental e interdisciplinar que
promova a innovación adaptada aos recursos e obxectivos específicos de cada centro de
ensino e suporá un compromiso de todas as persoas e institucións implicadas e un dobre
recoñecemento para os centros, para as persoas coordinadoras e para o profesorado
participante. O profesorado que participe activamente neste plan recibirá unha certificación
de innovación educativa e terá a posibilidade de publicar as mellores experiencias.
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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 oito anos amósase a progresión da participación no Proxecto Ríos en
canto ao número de grupos. Desde o 2005 até o 2012, a evolución queda plasmada tal e
como se amosa no gráfico. A tendencia manifestada nos últimos anos de formar 20 grupos
anuais, superouse de maneira ampla coa incorporación de 33 novos grupos, que supón un
incremento de case o 14% durante 2012. O descenso nos grupos de voluntarios/as
experimentado no ano 2011 débese á actualización da base de datos, realizada para adaptar
o número de grupos á realidade do proxecto.
Na actualidade están a participar 240 grupos de voluntarios/as como se pode
apreciar na seguinte gráfica.
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Participación por provincias

Dos 240 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
79% do total de grupos. Pódense observar os datos en detalle no seguinte gráfico:

En relación a outros anos, o dominio que a provincia de A Coruña tiña en canto a
grupos participantes, pasou a mans da de Pontevedra. Iso supón que a maioría dos grupos
que se formaron en 2012 pertencen a esta provincia.

Caracterización do Voluntariado
A distribución por tipoloxías dos grupos participantes no Proxecto Ríos amósase na
seguinte figura. Os piares fundamentais do proxecto seguen a ser os institutos de ensino
secundario, as asociacións e os particulares. Asociacións e CPI foron os que máis
incrementaron a súa participación. Froito da incorporación do Proxecto Ríos ao Plan
Proxecta (Consellería de Educación), se espera unha maior incorporación de centros de
ensino para o vindeiro ano. Dende a coordinación do proxecto darase prioridade a centros
de ensino das provincias de Ourense e Lugo.
Tipoloxía dos grupos
1%
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3%

10%
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Particulares

Asociacións
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Resposta dos grupos

En 2012 a resposta por parte dos grupos participantes foi dun 55%. Observase unha
lixeira diminución respecto ao ano pasado. (67%) Esta variación debeuse principalmente aos
problemas que tivo o voluntariado na incorporación de datos a través do xeoportal. Na
actualidade o voluntariado debía empregar a aplicación informática creada para tal efecto,
sen embargo, esta deu moitos errores, e o voluntariado finalmente tivo que voltar a enviar
as súas inspeccións por correo postal, o que entendemos motivou este pequeno descenso
no envío de resultados.
A resposta dos grupos do Proxecto Ríos en 2012 foi maior na campaña de outono
que na de primavera. Este dato é significativo xa que é a primeira vez en oito anos que se
produce esta situación. Isto puido ser debido ás intensas choivas dos meses de abril e maio
de 2012. Recibíronse un total de 132 inspeccións, 62 da campaña de primavera e 70 da de
outono. Como ven sendo habitual, as provincias do occidente galego seguen a ser as de
meirande participación, concentrando o 82% do total das inspeccións realizadas. Este ano,
igual que o anterior, foi especialmente notable a maior participación da provincia de
Pontevedra.

Resposta dos grupos por campañas

Primavera

47%

53%

Outono
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3. Informe Anual 2012

Datos xerais

Para determinar o estado de saúde dos ríos galegos, a coordinación do Proxecto
Ríos realiza unha interpretación das observacións e análises realizadas polo voluntariado
nas inspeccións de río durante o 2012 e as compara con datos obtidos en anos anteriores. 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 durante o traballo de campo comprenden o estudo de tres
grandes bloques para obter unha radiografía do estado de conservación dos nosos ríos:
A análise hidromorfolóxica ten en conta o estado de conservación do hábitat
fluvial, a calidade do bosque de ribeira, o caudal, os impactos detectados, os residuos
presentes tanto no cauce como nas marxes, os usos do solo, a cor e cheiro da auga, a
presenza de colectores e a incidencia no ecosistema da contaminación acústica e lumínica.
A análise fisicoquímica estuda a concentración de diversos parámetros nas augas
como nitratos, osíxeno disolto e pH. Mídese tamén a temperatura e transparencia da auga.
A análise biolóxica emprega como referencia o índice de macroinvertebrados
acuáticos, que valora a presenza e abundancia destes bioindicadores. Este estudo
complétase cun inventario de flora e fauna observados no treito de río.
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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.

O hábitat é o soporte físico necesario para o asentamento das comunidades
vexetais e animais que configuran o ecosistema. Nun hábitat acuático o elemento
fundamental é a auga, mais 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.
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%

3%

Calidade do hábitat en
outono

Excelente
Moderado
46%

51%

Deficiente

36%
59%

Na maioría dos treitos estudados o hábitat estaba ben constituído podendo soportar
unha boa comunidade de macroinvertebrados. O resultados obtidos en primavera e outono
son moi parecidos, e só o 8% dos treitos amosan valores deficientes en canto ao hábitat.
Estes datos se corresponden a ríos que presentan importantes alteracións nas súas marxes
e cauces, como canalizacións ou infraestruturas. Estes treitos pertencen ao río Limia ao seu
paso por Xinzo, ao Tambre e ao Sarria.
O uso do índice de calidade do hábitat está sendo empregado polo voluntariado dende
o 2010. Os resultados de 2011 e 2012 non amosan diverxencias significativas, e poden ser
atribuídos a variacións estacionais naturais. Por exemplo, o aumento de treitos con hábitat
moderado en primavera de 2012 pode ter a súa causa na desigualdade no réxime de choivas
durante o primeiro semestre: inverno moi seco e finais da primavera con choivas moi
abundantes.
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B. O Bosque de ribeira.

A calidade do bosque de ribeira determina en grande medida un bo funcionamento
do ecosistema fluvial. 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.
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 esquerda en
primavera

Marxe dereita en
primavera

8%

17%

35%

Ben conservado

40%

Alteracións importantes
Moi degradado
43%

57%

Resultados QRISI outono
Marxe esquerda en
outono

Marxe dereita en
outono

7%

10%

Ben conservado
42%

Alteracións importantes

47%

Moi degradado
51%

43%
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A tendencia cara a degradación do bosque de ribeira dos ríos galegos é unha
constante que se ven manifestando dende fai varios anos. En 2012, ao igual que en 2010 e
2011, menos da metade dos treitos estudados amosaba as súas marxes en bo estado de
conservación: 35%-40% en primavera; 42%-47% en outono. Os treitos coas marxes moi
degradas nas que se supón unha difícil recuperación redúcese aproximadamente 12 puntos,
en porcentaxes do 25% – 17% en primavera e outono respectivamente, con respecto aos
datos obtidos en 2011. Porén, estes datos non supoñen unha melloría da calidade global do
bosque de ribeira xa que os treitos con alteracións importantes aumentaron en 16 puntos
en relación aos de 2011.
As ribeiras moi degradadas correspóndense con treitos dos ríos Gafos, Miñor,
Zamáns, Sil ou Limia entre outros.

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.
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Cor e cheiro da auga.
O cheiro e cor da auga son dúas características que poden informar 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
(58 e 60 respectivamente). En segundo lugar os turbios, pero nunha cantidade moi baixa (4
en primavera e 10 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
(61 en primavera e 66 en outono) sendo minoritarios cheiros como os de sumidoiro (3 casos
en primavera e 3 en outono), ou ovos podres (nunha inspección durante o outono no río
Gafos).

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
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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

Como se ven observado en informes anteriores, 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.
O uso ao que estea destinado o solo nas marxes dun ecosistema fluvial pode ser
determinante para a súa calidade. 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 medida, 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
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O uso do solo máis frecuente sigue a ser, como en anos anteriores (2010-2011) o
relacionado coa vexetación, ben sexa natural, en forma de arborado, bosque de ribeira,
matogueiras, prados e campos abandonados (50%) como antrópica mediante cultivos,
plantacións e reforestacións (16%). O outro grande grupo de usos do solo corresponde a
infraestruturas que ocupan as marxes dos ríos: áreas recreativas, vías de comunicación e
zonas urbanizadas, son tamén frecuentes (20%).
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Residuos
A fabricación por parte dos seres humanos de novos materiais, empregados na vida
cotiá, fai que na actualidade estean presentes en practicamente a totalidade dos treitos
inspeccionado en forma de refugallos. Os plásticos, acompañados por latas, vidro, papel,
entullos e tecidos pon de manifesto a variedade e gran cantidade de residuos que, aínda
que non foran inicialmente botados ao río, acaban nel.
Resultados
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A maioría dos treitos inspeccionados presentan algún tipo de refugallo, sendo os
plásticos, cun 33,6% do total atopado (95 casos de 282) o residuo máis frecuente. En xeral
pódese dicir que a presenza de residuos é unha constante nos nosos ríos que se constata
ano tras ano.

Calidade Físico – Química.
Os parámetros fisicoquímicos pódense empregar como indicadores da existencia ou
ausencia de contaminación, pero presenta certas 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. Outras limitacións, sobre todo para os parámetros químicos, poden
ser debidas á precisión e ao estado de conservación dos materiais de análise empregados.

A. Temperatura.

Temperatura da auga ( C)

A temperatura da auga sufre oscilacións naturais como consecuencia da alternancia
día/noite, da incidencia da luz ou das estacións. 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.
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Como se pode observar no gráfico, os valores máis frecuentes de temperatura
foron 15°C na campaña de primavera e 12–13°C nas inspeccións de outono. Estes valores
están dentro do rango normal para estas épocas do ano.
Durante a campaña de primavera rexistrouse un valor medio de temperatura de
15°C, cunha oscilación entre os 9°C e os 20°C (correspondente ao río Sil ao su paso por O
Barco de Valdeorras). No outono a temperatura media foi de 12 – 13°C, con máximas
rexistradas de 17°C e mínimas de 8°C. Os ríos que amosaron as temperaturas máis baixas
foron o Anllóns (8°C) e o Mendo e Lavandeira (9°C).

B. pH
A escala pH mide o grao de acidez da auga. Dentro desta escala hai un intervalo
concreto no que se sitúa a maioría da biodiversidade, tanto de flora como de fauna, que soe
estar comprendido 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
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Aqueles treitos que presentan un valor de pH de 7 son os predominantes, cun total
de 36 en primavera e 32 en outono. Con pH 6 aparecen 9 treitos en primavera e 10 en
outono e con pH 8 temos 6 en primavera e 14 en outono. Houbo treitos que presentaron
valores de pH que comezan a ser incompatíbeis co desenvolvemento normal da vida
acuática. Correspóndense aos valores de pH 4 e 5 que apareceron nos ríos Belelle (valor que
tamén acadouse en anos anteriores), Saíñas e Termes (pH 5) e Tambre (pH 4).
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C. Nitratos.
A concentración de nitratos dentro da auga nos informa da cantidade de nitróxeno
oxidado presente nesa masa de auga. A oxidación da materia orgánica e do ión amomio
(NH4+) 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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Pódese observar que máis do 95 % dos treitos inspeccionados presentan
concentracións mínimas de nitratos (0-5 mg/l). Só hai dous treitos, un en primavera e outro
en outono que presentaron unha concentración de nitratos na auga de 20 mg/l. Foron os
ríos Louriñas en primavera e o Anllóns en 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.
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Osíxeno disolto (mg/l)
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Os datos recabados polo voluntariado durante 2012 en canto á concentración de
osíxeno disolto dentro da auga son chamativos polas moderada concentracións que se
atoparon deste gas fundamental para o desenvolvemento da vida. Como se pode apreciar
na gráfica adxunta, na maioría dos treitos estudados, o valor do osíxeno disolto foi de 4
mg/l. valor que se considera límite para un bo desenvolvemento da vida acuática. Sen
embargo o índice biolóxico asignado mediante a mostraxe de macroinvertebrados nestes
treitos, non reflexa uns valores anómalos.
Dende o Proxecto Ríos avaliamos a eficacia dos reactivos comparando os resultados
obtidos cos da medición feita cunha sonda multiparamétrica. Mentres que a sonda daba un
valor de 9 mg/l, as pastillas reactivas medían só 4 mg/l de concentración. Polo que
constatamos que o voluntariado pode esta medindo unha concentración menor da
existente no río. Isto fainos pensar que os reactivos empregados non estaban nun estado
óptimo para determinar con fiabilidade a concentración de osíxeno na auga.

Calidade biolóxica.
O estudo das comunidades de invertebrados é o método máis amplamente utilizado
pola comunidade científica para determinar o estado de saúde dunha masa de auga, e está
recomendado pola Directiva Marco de Auga. Isto é debido a que estes animais son
abundantes, de fácil recoñecemento e sensíbeis ás perturbacións converténdose nuns
magníficos bioindicadores. Por estas características a metodoloxía utilizada é 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.
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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

8%

8%
Moi bo

13%

12%

Bo

49%

41%

Moderado
Deficiente

30%

Malo

39%

Non hai gran diferenza entre as campañas de outono e primavera, tal como se pode
observar no gráfico superior, Aproximadamente o 80% dos treitos estudados presentan
unha calidade biolóxica boa ou moi boa.
En 2010 e 2011 marcouse unha tendencia cara o predominio dos treitos cunha
calidade boa en vez de moi boa, debido principalmente ao cambio de metodoloxía. En 2012,
as porcentaxes destas dúas categorías están moi próximas, prevalecendo aqueles treitos
que amosan unha calidade moi boa, sobre todo en primavera.
En canto aos treitos que teñen calidade moderada, existe unha estabilidade en
relación a 2011, onde as porcentaxes son moi parecidas. Os treitos con calidade deficiente
aumentaron, con respecto a 2011, en 4 puntos, e se corresponden cos ríos Pexegueiro,
Limia, Sil, Chanca, Arnoia e Lavandeira. Ningún treito estudado en 2012 amosou unha
calidade biolóxica mala. Compre sinalar que en anos anteriores os ríos lagares e Sar eran os
que presentaban un estado de saúde malo e no ano 2012non se realizaron as inspeccións
correspondentes.
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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
4%

Arco Ártabro e
Fisterrá
14%

Miño
20%

Rias Baixas
58%

Limia-Douro
4%

A Continuación facemos un tratamento dos datos recibidos por concas. As
seguintes táboas resumo reflicten os tres apartados máis relevantes nas inspección de río: a
calidade do hábitat, a calidade do bosque de ribeira e a calidade biolóxica.

Calidade do habitat.
Nas bacías Cantábrica e Limia – Douro, o número de inspeccións recibidas foi baixo,
polo que os datos aquí reflectidos non son extrapolables ao conxunto da conca. Das concas
máis estudadas, Rías Baixas, Miño – Sil e Arco Ártabro, os resultados da calidade do hábitat
son moi parecidos aos datos obtidos en 2011. Na conca do Miño aumentan moderadamente
os hábitats con estado excelente, (pasando dun 58% a un 60%), mentres que na bacía das
Rías Baixas aumentan os treitos con resultado moderado, en detrimento do estado
excelente, que pasa dun 60 a un 54%. Na conca do Arco Ártabro e Fisterrá en 2011 eran
maioritarios os treitos con hábitat moderado, que repiten en 2012.
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Calidade do hábitat
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Para establecer unha tendencia cara un estado do hábitat ou outro cómpre ter
resultados a máis longo prazo, polo que se considera que aínda é prematuro marcar unha
determinada tendencia xa que en 2012 é o terceiro ano que o voluntariado aplica este
índice.

Estado do bosque de ribeira
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 Arco Ártabro e Fisterrá é a que
presenta as súas ribeiras mellor conservadas, que comparada cos datos de 2011,
experimentou unha melloría de 18 puntos e non se atopou ningunha marxe moi degradada.
A bacía do río Miño é a que sufriu un maior empobrecemento na calidade dos bosques de
ribeira. En 2011 foi a conca na que mellor conservadas estaban as marxes, mentres que en
2012 aquelas marxes con alteracións importantes superan as ben conservadas. Na conca
das Rías Baixas as marxes con alteracións importantes aumentaron en 8 puntos en
comparación con 2011.

Estado do bosque de ribeira
Cantábrica

30%

Limia-Douro

60%

10%

40%

10%

50%

Ben conservado
Arco Ártabro e Fisterrá

62%

Alteracións importantes

38%

Moi degradado
Miño

48%

Rías baixas

50%

37%

0%

20%

2%

50%

40%

60%

13%

80%

100%

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2012

28

Estado do bosque de ribeira
En canto aos índices biolóxicos, os datos obtidos en 2012 amosan unha pequena
variación en comparación cos obtidos en 2011. Na conca da Rías Baixas obsérvase unha
melloría dos ríos estudados que pasan dun 45% en estado moi bo en 2011 a o 56% de 2012;
existe tamén un lixeiro aumento dos treitos en estado moderado e deficiente do 3% e 1%
respectivamente en 2012. Na conca do Miño aumentan os treitos en moi bo estado de
saúde: en 2011 un 14% e en 2012 o 35%; en 2011 os ríos con estado moderado supoñían un 41%
do total, mentres que en 2012 son o 15%. Na bacía do Arco Ártabro predominan os treitos en
bo estado de saúde cun 50% en 2012, cando en 2011 eran o 24%; diminúen tamén os ríos con
estado moderado, pasando su 35% en 2011 ao 29% de 2012; un dato positivo é que en 2012, en
esta conca, non obtiveron datos de ríos con saúde deficiente e mala. Nas bacías con menos
inspeccións recibidas, os resultados amosan que na conca do Limia – Douro ningún dos
treitos estudados tiña moi boa saúde e predominan aqueles con calidade deficiente e
moderada. Na Vertente Cantábrica se recibiron dúas inspeccións en primavera e dúas en
outono, sendo os resultados pouco significativos.
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.
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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 77 inspeccións (37 en primavera e 40 en outono). Os
resultados dos índices de calidade quedan resumidos na táboa que sigue:

outono

primavera

Río
Liñares
Lameiriña
Groba
Baíña
Tambre
Tambre
Sarela
Sarela
Gafos
Gafos
Gafos
Gafos
Deza
Loira
Carracedo
A Freixa
Morgadáns
Miñor
Miñor
Miñor
Miñor
Miñor
Miñor
Verduxo
Parada
Pego
Chanca
Armenteira
Pexegueiro
Lavandeira
Zamáns
Zamáns
Zamáns
Umia
Louriñas
Barbeira
Verduxo
Parada
Oitavén
Barbeira
Traba

Hábitat

Bosque Ribeira
Marxe
Marxe
Esquerda
Dereita

Excelente

Ben conservado

Sen Datos

Calidade biolóxica

Moi bo

Moderado

Bo
Alteracións importantes

Moi degradado

Moderado

Deficiente

Moi bo
Excelente
Ben conservado
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Rego Salgueiro
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Deficiente

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

Primavera 2012

Outono 2012
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Conca do Miño
A conca do río Miño tamén presenta unha participación importante, con 27
inspeccións recibidas, 16 na campaña de primavera e 11 na de outono. Neste caso a táboa é
a seguinte:

Outono

Primavera

Río

Hábitat

Termes
Termes
Termes
Pardiñas
Sarria
Deva
Uma

Sen datos

Sil

Moderado

Mera
Caselas
Tripes
Tamuxe
Pequeno
Cabe
Loña
Neira
Mera
Termes
Termes
Pardiñas
Delque
Tea
Neira
Caselas
Loña
Sarria
Arnoia

Bosque Ribeira
Marxe
Marxe
Esquerda
Dereita

Calidade biolóxica

Alteracións importantes
Excelente

Bo

Ben conservado

Moi bo

Moi
degradado

Deficiente

Sen datos

Moderado
Sen datos

Deficiente

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

Primavera 2012

Outono 2012
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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 18 treitos inspeccionados.
Os índices de calidade amósanse a continuación.
Río

Outono

Primavera

San Vicente

Hábitat

Bosque Ribeira
Marxe
Marxe
Esquerda
Dereita

Excelente

Alteracións importantes

Moderado

Sen datos
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Moi bo

Calidade biolóxica
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Xubia
Xubia
Xubia
San Vicente
Condomiñas
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Baxoi
Mandeo
Anllóns

Sen datos
Bo

Mapas do estado de saúde dos treitos inspeccionados na conca das do Arco Ártabro e
Fisterrá
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Conca do Limia - Douro
Nesta conca a participación é reducida, só se recibiron 5 inspeccións, 3 das cales
pertencen ao río Limia ao seu paso por Xinzo. Este río amosa unha degradación importante,
que pode percibirse claramente nas cores da seguinte táboa.
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Mapas do estado de saúde dos treitos inspeccionados na conca do Limia-Douro:
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Conca do Cantábrico
Do mesmo xeito que a conca do Limia-Douro, os ríos da Vertente Cantábrica teñen
pouca representación no Proxecto Ríos (5 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:
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Mapas do estado de saúde dos treitos inspeccionados na Vertente Cantábrica:
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A vida no río: Especies exóticas invasoras

A introdución de especies exóticas invasoras (EEI en diante) é na actualidade,
despois da destrución de hábitats, a ameaza máis importante para a biodiversidade do
planeta, e unha das principais causas de extinción de especies autóctonas. Denomínanse
EEI aos animais e plantas alóctonas, introducidas, que teñen capacidade de reproducirse e
perpetuarse no novo medio, competindo e desprazando ás especies nativas.
Os cursos fluviais son hábitats especialmente sensibles e vulnerables ao éxito das
bioinvasións polas súas peculiaridades. Algunhas das especies exóticas invasoras máis
perigosas como o caranguexo americano, ameixa asiática, xacinto de auga e sapoconcho
de Florida están precisamente ligadas aos ríos. Curiosamente e a pesar da súa gravidade,
esta problemática apenas é tratada en programas de conservación, educación e
voluntariado ambiental.
Proxecto Ríos ven traballando dende o ano 2007 na identificación e localización das
principais EEI nos distintos cursos fluviais inspeccionados, liña que se consolidou cos
Campos de voluntariado ambiental do río Tea orientados a divulgar a problemática das EEI
así como a investigar e ensaiar métodos de eliminación.
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 catro 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. O eucalipto é a especie máis abundante en estes ríos, seguida pola falsa acacia,
a acacia negra, a herba tintureira, a mimosa e a tritonia. Ríos como o Miñor, Zamáns, Gafos,
Tomeza e Lavandeira son os que máis especies exóticas invasoras albergan.
Das especies animais, o visón americano foi visto en 2 ríos de esta conca, aínda que
non se descarta que estea presente en moitos máis
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EEI/Río

Parada

Verduxo

Oitavén

Barbeira







Liñares

Tambre

Groba

Baíña

Lameiriña

36
Loira

Gafos

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.

EEI/Río






Sarela

Miñor

A Freixa

Morgadáns

Zamáns

Chanca






















Pexegueiro

Lavandeira

Umia

Louriñas















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.
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EEI/Río

Tomeza

Armenteira

Rois

Peitieiros













O Rego

Traba

Saíñas

Catoira

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.
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Conca do Miño

A conca do Miño viña sendo a bacía na que menos EEI se atopaban nas inspeccións
do voluntariado. En 2011 só en 4 treitos se atoparon especies invasoras. En 2012 obtivéronse
resultados en 11 dos 27 ríos inspeccionados, o que pon de manifesto o avance continuo
destas especies. Os ríos Caselas e Termes son nos que máis abundancia se atopou. Ao igual
en na conca das Rías Baixas, as especies de flora máis comúns son o eucalipto, a falsa acacia
e a acacia negra. Aparece en tres treitos o ailanto, especie moi perigosa e distribuída
fundamentalmente pola provincia de Ourense.
En canto á fauna, cabe destacar a presenza do sapoconcho de florida no río Termes
e a ameixa asiática e a perca americana no Sil.
EEI/Río

Termes

Loña

Pardiñas

Uma

Sil

Cabe

Tamuxe

Neira

Tea

Delque

Caselas










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.
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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 falsa acacia, a Tradescantia sp. e a campaíña. Os ríos con
presenza de mais especie invasoras son o Belelle, o Xubia e o San Vicente.
EEI/Río

San Vicente

Belelle











Lambre

Anllóns

Mandeo

Baxoi

Condomiñas

Xubia

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.
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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. Nos ríos do Cantábrico o eucalipto é a especie dominante seguida pola acacia negra.

CANTÁBRICO

EEI/Río

Lexoso

Grande

LIMIA-DOURO
Mera

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.
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Conclusións

Participación
Durante o 2012 se sumaron ao Proxecto Ríos 33 novos grupos que configuran un
total de 240 que están a participar no estudo e conservación dos nosos ríos. Logo do
proceso de actualización da base de datos do Proxecto Ríos de 2010, a tendencia na
participación da sociedade vai en aumento ano tras ano, pero como é habitual estase
estabilizando a progresión na anexión de novos grupos ao proxecto. Da totalidade dos
grupos, enviaron as inspeccións de ríos o 55%.
En 2012 púxose en marcha unha aplicación web para que o voluntariado poida
introducir os resulatados das súas inspeccións directamente na web, ademais de ser un
portal para que a sociedade en xeral poida acceder aos datos aportados polo voluntariado.
Os resultados do funcionamento neste primeiro ano da aplicación web foron dispares. Por
unha banda conseguiuse xeoreferenciar unha porcentaxe moi importante dos treitos que
estuda o voluntariado, o que proporciona unha maior operatividade á hora da asignación de
treitos e evita duplicidades. Por outra banda, existen fallos na aplicación que dificultan a
introdución de datos por parte dos grupos, polo que o xeoportal non está funcionando ao
100%. Durante o 2013 subsanaremos estes problemas para desenvolver todo o potencial que
esta nova ferramenta pode proporcionar.
En canto á participación por provincias, a hexemonía que durente todos estes anos
posuía A Coruña, pasou a mans da provincia de Pontevedra. Porén, siguen sendo as
provincias onde máis activa é a participanción con porcentaxes do 39% na Coruña e do 40%
en Pontevedra. Tamén son as provincias que rexistra un maior número de inspeccións
recibidas. As provincias do interior, Lugo e Ourense manteñen a participación de 2010 e 2011
cunhas porcentaxes do 12% e 9% respectivamente.
A particiapción no Proxecto Ríos non só se mide coas inspeccións que se reciben
por parte do voluntariado. Un pulso moi importante é a asistencia ás actividades
organizadas ao longo do ano. Tanto nos cursos de formación, como no encontro de
voluntariado, cubríronse todas as parazas previstas. A asistencia foi tamén moi elevada nos
roteirríos, campos de voluntariado e na limpeza simultánea. En 2012 fixéronse ademais 42
saídas formativas, que estimulan aos novos grupos a participar máis activamente no
proxecto.
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Calidade Hidromorfolóxica.
A estrutura e morfoloxía do ecosistema fluvial determina a calidade
hidromorfolóxica que ten un determinado treito de río. Os elementos físicos que compoñen
o ecosistema son a base onde se asentarán as comunidades animais e vexetais. É polo tanto
fundamental que a calidade hidromorfolóxica sexa a axeitada para o óptimo
desenvolvemento de ditas poboacións. Estudando a calidade do hábitat pretendemos
coñecer cal é o estado de conservación dos elementos físicos que compoñen o ecosistema
e poderemos avaliar se dito hábitat pode dar soporte á vida ou se pola contra existe un
deterioro tal que fai moi difícil o su asentamento. Valóranse 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 fisicoquímicos e biolóxicos.
Os valores da calidade do hábitat en 2012 son moi parecidos aos obtidos en 2011.
Establecese así unha tendencia cara a melloría, que de todas formas hai que interpretar con
prudencia xa que este é o terceiro ano no que o voluntariado aplica o índice de
heteroxeneidade fluvial. Porén, aínda que a maioría (51% en primavera e 59% en outono) dos
treitos estudados tiñan un hábitat excelente para o desenvolvemento da vida, existen
moitos tramos que presentan unha calidade moderada e deficiente do hábitat.
En canto á calidade do bosque de ribeira, nos últimos anos establecíase unha
tendencia cara a degradación das marxes dos nosos ríos que en 2012 se volve a manifestar.
Así, as marxes moi degradadas en primavera supoñen un 25% do total e en outono un 17%.
Pódese concluír que non existíu variación, en canto a número, dos treitos en moi bo estado
de saúde. Nos treitos con alteracións importantes houbo un ascenso importante a costa
das marxes moi degradadas, que descenderon. A perda e empobrecemento da vexetación
das marxes dos ríos galegos é un feito que se ven constatando ano tras ano.
Dos impactos detectados nos ríos, a erosión, os bordes rozados, os colectores, as
represas e as canalizacións son os máis frecuentes. En canto aos usos do solo, a ocupación
da vexetación, ben sexa bosque de ribeira, prados ou cultivos, é o máis común, seguidos
por infraestruturas como áreas recreativas, zonas urbanizadas e vías de comunicación.
Da cor e do cheiro da auga, na práctica totalidade dos ríos estudados polo
voluntariado, a auga era transperente e non tiña cheiro significativo, e so algúns deles
presentaban cheiros a sumidoiro, ovos podres ou augas turbias e lamacentas. En canto á
presenza de refugallos, os plásticos aparecen en case a totalidade dos treitos estudados,
seguidos por latas e vidro.
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Calidade físico-química
Os parámetros físico – químicos que se analizan nas inspeccións do Proxecto Ríos
son a temperatura, o pH, a transparencia e as concentracións de osíxeno e nitratos na auga.
Os valores de temperatura foron normais para as campañas de primavera e outono.
Os valores medios foron de 15 °C en primavera e de 12 – 13 °C en outono. O río Sil tiña unha
Tª de 20 °C en primavera, dato que pon de manifesto os problemas que ten dito río ao seu
paso pola comarca de Valdeorras.
O pH é un parámetro moi estable nos ecosistemas acuáticos, para que existan
fortes variacións ten que producirse un impacto enorme ou moi continuado no tempo. Os
valores do pH da auga dos treitos analizados polo voluntariado foron normais, entre 6 e 8
en case a totalidade dos casos. Destaca o pH do río Tambre na parroquia de San Xoán de
Fecha cun valor de 4 en primavera.
As concentracións de nitratos tamén foron normais en case todos os treitos
estudados, con valores de 0 – 5 mg/l. Só houbo dous treitos que amosaron unha
concentración de 20 mg/l, o Anllóns en outono e o Louriñas en primavera. En canto ao
osíxeno disolto, os datos aportados polos grupos amosan que na maioría dos treitos a
concentración foi de 4 mg/l, dato que sitúa á auga no límite mínimo para o
desenvolvemento da vida. A concentración de O2 nas augas dos ríos galegos soe ser de 9 –
10 mg/l cunha temperatura media de 15 °C, polo que durante o ano 2013 dedicaremos
especial atención a este parámetro co fin de verificar se os reactivos empregados están
danados ou pola contra os ríos presentan uns valores de osíxeno disolto preocupantes para
comunidade acuática.
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Parámetros biolóxicos
A determinación do estado de saúde dunha masa de auga a través de índices
biolóxicos é o sistema máis amplamente utilizado pola comunidade científica e é o que
recomenda a Directiva Marco da Auga. Esta metodoloxía é de fácil aplicación pola
accesibilidade de captura que presentan estes animais e pola súa sinxeleza á hora da
identificación. Para concluír un determinado estado de saúde haberá que ter en conta os
parámetros físico – químicos e hidromorfolóxicos.
En 2012, os datos obtidos polo voluntariado amosan que o 49% dos ríos estudados
en primavera tiñan un moi bo estado de saúde; en outono foron o 41% dos casos. Con
estado bo, as porcentaxes se distribúen da seguinte maneira: 30% en primavera e 39% en
outono. Os ríos con estado moderado e deficiente son os que menor porcentaxe
presentan, con valores do 13% e 8% respectivamente en primavera e do 12% e 8% en outono.
Estes datos están en concordancia cos resultados obtidos no ano 2011.
Os treitos de río, ao seu paso por vilas e cidades, como o río Limia, Arnoia, Sil e
Sarria son os que amosan estados de saúde máis delicados pola forte presión humana á que
están sometidos, ou ben aqueles que están próximos á súa desembocadura, onde a
corrente de auga perde velocidade e poden acumular máis contaminantes. Pola contra, os
datos recollidos poñen de manifesto que os cursos medios e altos que están lonxe de
núcleos de poboación, presentan unha saúde boa ou moi boa. Isto sucede tamén co estado
de conservación do bosque de ribeira , cos parámetros físico – químicos e coa
heteroxeneidade fluvial. Cando o río flúe libremente conserva intactos todos os seus
elementos naturais capacitando ao ecosistema para albergar unha elevada diversidade
biolóxica, e polo tanto un estado de saúde óptimo.
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4. Memoria de actividades
En canto ás actividades desenvolvidas neste 2012, continuouse cos obxectivos 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 encontro de voluntariado, a
limpeza simultánea de ríos, os Roteirríos, os campos de voluntariado, os Conversarríos, 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 en
2012.

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.
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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 elixido 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
saúde. O último estado indica que o río carece das condicións axeitadas para o
desenvolvemento da vida.
Este ano 2012 realizáronse as seguintes saídas formativas:
UNED. 28/01/2012. Río Sarela.
Universidade da Coruña. 16/02/2012. Río Lagar.
IES de Poio. Poio. 26/04/2012.
CEIP San Clemente. Caldas de Reis. 26/04/2012.
IES Mendiño. Redondela. 27/04/2012. Río Pexegueiro.
Concello de Cambre. 27/04/2012. Río Mero.
CEIP Pino do Val. Mazaricos. 11/05/2012. Rego do Val.
Asociación Pedraghullo. Nigrán. 12/05/2012. Río Zamáns.
CEIP Magaláns – Dorrón. San Xenxo. 16/05/2012. Río Pintillón.
IES Lamas de Castelo. Carnota. 16/05/2012.
IES A pinguela. Monforte de Lemos. 16/05/2012. Río Cabe.
Proxecto Home Santiago. 22/05/2012. Río Tambre.
IES de Cacheiras. Teo. 23/05/2012. Río Tella.
CPI Julia Becerra. Ribadummia. 24/05/2012. Río Armenteira.
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CPI San Sadurniño. San Sadurniño. 29/05/2012. Río Xubia.
CPI Poeta Uxíonovoneira. Folgoso do Courel. 30/05/2012. Río Lor.
IES de Arzúa. Arzúa. 31/05/2012. Río Iso.
IES Pazo da Mercé. As Neves. 04/06/2012. Río Termes.
Colexio Nosa Señora do Rosario. Arzúa. 05/06/2012. Río Iso.
CEIP Casal Aboi. Tui. 07/06/2012. Río Deique.
IES A sangriña. A Guarda. 08/06/2012. Río Tamuxe.
CEIP Chano Piñeiro. Gondomar. 19/06/2012. Río Miñor.
IES de Sar. Santiago de Compostela. 21/06/2012. Río Sarela.
Asociación O Naranxo. Lalín. 23/06/2012. Río Deza.
Asociación O Fervedoiro. Cuntis. 23/06/2012. Río Gallo.
Aula da Natureza de Ames. 01/07/2012. Río Tambre.
ADEGA – Compostela. 04/07/2012. Río Tambre.
CEIP Carlos Casares. Xinzo de Limia. 21 e 22 /09/2012. Río Limia.
Proxecto Home Santiago de Compostela. 02/10/2012. Río Tambre.
CPI Navia de Suarna. Navia de Suarna. 04/10/2012. Río Navia.
CEIP Varela Buxán.Lalín. 05/10/2012.
CPI Virxe da Cela. Monfero. 09/10/2012. Río Lambre.
CEA O Rexo. Allariz. 20/10/2012. Río Arnoia.
Universidade da Coruña. 23/10/2012. Río do Lagar.
CPI San Sadurniño. San Sadurniño. 24/10/2012. Río Xubia.
CPI Viaño Pequeno. Trazo. 25/10/2012. Río Chonia.
IES de Noia. Noia. 30/10/2012. Río Traba.
IES Terra de Turonio. Gondomar. 30/10/2012. Río Zamáns.
CPI Alcalde Xosé Pichel. Coristanco. 31/10/2012. Río Anllóns.
CPI Alfonso VII. Caldas de Reis. 06/11/2012. Río Umia.
Concello de Porriño. 08/11/2012. Río Louro.
Congreso da ENCIGA. Santiago de Compostela. 23/11/2012. Río Sarela.
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Charlas presentación do Proxecto Ríos.

Aínda que a páxina web do proxecto é a canle de difusión por excelencia do mesmo,
as charlas de presentación do Proxecto Ríos funcionan tamén 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.
Tamén, cando se concerta unha saída formativa cun grupo de voluntariado, se
realiza unha pequena introdución dos principios nos que se basea o proxecto, polo que
podemos dicir que en cada saída formativa se fai tamén unha charla.
As conferencias con grupos ou entidades interesadas polo Proxecto Ríos foron en
2012 as seguintes:
Xornadas de Voluntariado Ambiental na UDC. 15/02/2012.
Escola Scouts Insignia de Madeira. Vilariño de Busto (Compostela) 14/04/2012.
Xornadas Ambientais da USC. 26/04/2012.
IES Mendiño. Redondela. 27/04/2012
CPI San Sadurniño. 29/05/2012.
IES A Sangriña. A Guarda. 08/06/2012.
Aula da Natureza de Ames. 01/07/2012.
CPI Navia de Suarna. 04/10/2012.
CPI Virxe da Cela. Monfero. 09/10/2012.
Universidade da Coruña. 23/10/2012.
CPI San Sadurniño. 24/10/2012.
CPI Viaño Pequeno. 25/10/2012.
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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 2012 o Proxecto Ríos asistiu a diferentes xornadas e congresos:
31/01/2012. Participación na mesa redonda sobre especies exóticas invasoras nas
Xornadas de Voluntariado Ambiental na UDC.
28/03/2012. Participación na mesa redonda sobre voluntariado no Foro de
Solidariedade. Lugo.
21/04/2012. Participación e asistencia ás XXII Xornadas de Lingua e Literatura
organizadas pola CIG-Ensino.
26/04/2012. Participación e asistencia á Xornadas Ambientais da USC organizadas
polo alumnado.
5, 6 e 7/06/2012. Participación no VI Seminario Permanente de Voluntariado en Ríos:
“Voluntariado para a Conservación da Biodiversidade”. CENEAM, Valsaín (Segovia).
12/07/2012. Participación na mesa redonda: Especies Exóticas Invasoras e
Voluntariado en Ríos. Ministerio de Agricultura. Alimentación e Medio Ambiente, Madrid.
10 e 11/09/2012. Participación e asistencia ao 4º Congreso Estatal de Especies
Exóticas Invasoras. Pontevedra.
27, 28, 29 e 30/09/2012. Participación e asistencia á Semana de Custodia do Territorio
nas Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
1/12/2012. Relatorio dentro do Congreso do Plan Proxecta.
1/12/2012 Participación na Xornada de debate para a elaboración dun documento
marco de xestión dos peixes migradores de Galicia". EHEC
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Roteirríos 2012

Roteirríos é un programa de itinerarios organizado polo Proxecto Ríos que pretende
unir ríos e persoas. No ano 2012 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. Neste ano a temática escollida foi coñecer
iniciativas de estudo, seguimento e conservación da biodiversidade.
Achegámonos a coñecer os seguintes programas:

SARGA: Seguimento de Anfibios e Réptiles de Galicia. 25 de febreiro de
2012.
A actividade desenvolveuse na Eira da Xoana (Ramil, Alto Ulla). Comezouse cunha
introdución sobre as redes de seguimento centrándose despois na rede SARGA, a súa
situación, obxectivos, e metodoloxía a seguir impartida Martiño Cabana, investigador da
UDC e coordinador do programa SARGA (Seguimento de anfibios e réptiles de Galicia.
O roteiro consistiu en aplicar a metodoloxía do programa SARGA, facendo
mostraxes en busca de anfibios e réptiles en diferentes hábitats. En primeiro lugar fíxose
unha parada nun lavadoiro, no que se puideron observar diferentes exemplares de
limpafontes común. A continuación foise a pola beira do río Ulla, onde se observaron
individuos de ra vermella, ademais de diferentes macroinvertebrados típicos dos
ecosistemas fluviais, como larvas de libeliñas, de mosquitos, ou incluso do ameazado
mexilón de río. O seguinte hábitat que no que se fixo mostraxe foi unha braña,na que se
atoparon larvas de píntega en diferentes estadios.
Unha vez de volta na Eira da Xoana, e tras un tempo de descanso, os participantes
desprazáronse en coche até unha lagoa cercana, na que tras un considerable esforzo de
mostraxe, se puideron capturar exemplares de outra especie de limpafontes, neste caso o
limpafontes palmeado. Durante toda a actividade Martiño Cabana contestou ás cuestións
plantexadas e amosou a forma de diferenciar esta rara especie da súa "prima" o
limpafontes común.
Convidouse a quen amosou interese a formar un grupo de mostraxe para o SARGA,
e descubrir as especies de anfibios e réptiles do lugar onde vive, axudando deste xeito á
rede de seguimento, para un mellor coñecemento e conservación destes animais tan
ameazados.
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Rastros e Pegadas. 17 de marzo de 2012.
O segundo Roteirríos desenvolveuse tamén na contorna da Eira da Xoana. Desta
volta cunha xornada dedicada ao recoñecemento de rastros e pegadas de mamíferos e
aves.
A actividade iniciouse cunha ponencia de Juan Ignacio Díaz da Silva, da Sociedade
Galega de Historia Natural, que fixo unha introdución sobre a información que podemos
obter a través dos diferentes rastros que estes animais deixan no medio natural. Logo,
tivemos a oportunidade de observar unha pequena representación da colección de moldes
de escaiola, escollidos entre os máis de 600 que posúe Juan Ignacio.
A continuación iniciouse o roteiro para a identificación de rastros e sinais. Nunha
fraga de carballos preto da Eira da Xoana comezamos a buscar rastros de animais,
atopando sinais de marcaxe territorial de corzos nas árbores, excrementos de gato montés,
de raposo, de xabarín, despensas de aves como o agabeador azul, etc… Continuouse o
roteiro por pistas forestais onde os restos de moitos animais, sobre todo excrementos e
ouriños, aparecían en cruces de camiños. Logo, xa de volta para a Eira da Xoana, baixouse
cara o río Ulla onde atopando excrementos de algaria e turón e zonas onde os esquíos
deixan os restos do debullo de piñas para obter os piñóns.
Ao regresar á Eira da Xoana realizouse un obradoiro de moldes de pegadas a partir
dos moldes de Juan Ignacio, xa que durante o día non tivemos oportunidade de ver
ningunha pegada pola ausencia de chuvias durante o inverno.
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Participación Social e Conservación dos Morcegos nos Ecosistemas
Fluviais. 20 de outubro de 2012.
Case medio cento de persoas xuntáronse no Centro de Educación Ambiental O Rexo
para asistir a unha xornada de tarde e falar de morcegos, ríos e persoas.
Baixo o título de Participación social e conservación dos morcegos en ecosistemas
fluviais, a xornada pretendía ser un espazo para achegarse ao mundo destes descoñecidos
mamíferos voadores e por outra banda coñecer diferentes experiencias para a súa
conservación.
Logo da presentación de Virginia Rodríguez, Coordenadora do Proxecto Ríos,
Roberto Hermida de Drosera realizou unha completa presentación na que nos presentou
varios aspectos dos morcegos, mitos e realidades. Describiu as especies que podemos
atopar en Galicia así como a súa situación. Así púidose saber que na actualidade hai 24
especies identificadas en Galicia mentres que hai varios anos só estaban identificadas 18, e
incluso poderían haber algunha máis por descubrir. A interesante charla deu lugar a
numerosas preguntas por parte dos asistentes.
Despois dun pequeno descanso, deuse paso á mesa redonda na que se presentaron
dúas experiencias que ligan a participación das persoas na conservación dos quirópteros.
Lídia Freixas, do Museo de Granollers, presentounos o Quirorius, un programa de
seguimento dos morcegos acuáticos de Catalunya que iniciou de maneira experimental no
ano 2007 e se implementou definitivamente no ano 2008 en boa parte das concas fluviais
cataláns. No Quirorius as persoas voluntarias escollen un río no que aplican un sinxelo
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protocolo de seguimento con pequenos detectores de ultrasóns. Calquera persoa non
experta pode realizalo, asistindo previamente a xornadas de capacitación, ou participando
noutros transectos con observadores máis experimentados. Realízanse dúas mostraxes ao
ano, durante a primavera e durante a segunda quincena de agosto.
A outra charla da mesa redonda foi novamente a cargo de Roberto Hermida que
desta volta presentou as iniciativas de custodia do territorio que teñen en marcha dende
Drosera vencelladas á conservación dos morcegos.
Ao remate da parte teórica da xornada, e xa entre o lusco e fusco, e cos frontais e as
lanternas preparadas baixouse ao río. Alí o equipo de Drosera colocou dúas redes de néboa
para tentar capturar algún dos morcegos que estaban a alimentarse no río. Unha vez
colocadas desprazámonos a un remanso do Arnoia onde con axuda dos detectores de
ultrasóns puidéronse escoitar os sons que fan estes animais para atopar as súas presas.
Diferenciamos deste xeito a especie Myotis daubentonii o morcego de río.
Non houbo sorte coas redes de néboa polo que non se puido ver ningún morcego
de cerca pero si os observamos voando e cazando no río coa axuda dos focos e das
lanternas.
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Cursos de formación

Os cursos de formación do Proxecto Ríos celébranse na Estación de Hidrobioloxía do
Encoro do Con cando comezan as campañas de inspección. O obxectivo destes cursos é
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.
A temática do primeiro curso (celebrado o 5 de Maio) centrouse nos anfibios e réptiles
que poboan os cursos fluviais do noso país. O segundo curso, celebrado o 29 de setembro, tivo
como tema central a identificación da fauna piscícola que habita nos ríos galegos. Tamén
houbo tempo para facer unha validación final do manual de custodia fluvial que editará o
Proxecto Ríos en 2013.
As prazas ofertadas para estes cursos cubríronse na súa totalidade, continúase así coa
alta participación xa rexistrada en anos anteriores.

Encontro de voluntariado

Os encontros de voluntariado son o espazo para que os grupos que están a
participar presenten as súas experiencias, tanto relacionadas coas inspeccións como
noutros temas que teñan que ver cos ríos. Trátase en definitiva dunha xornada na que os
protagonistas son os/as voluntarios/as do Proxecto Ríos.
Máis de medio cento de persoas se reuniron o sábado 16 de xuño de 2012 no Centro
de Educación Ambiental de O Rexo (Allariz) para celebrar os VIII Encontros de Voluntariado
do Proxecto Ríos.
No acto inaugural contouse coa presenza do Concelleiro de medio ambiente de Allariz,
Bernardo Varela.
Tras esta presentación comezaron as mesas de experiencias de voluntarios do
Proxecto Ríos. Falou en primeiro lugar Rita Cid sobre o estudo que fai nos ríos Sampil e
Pontillón de Celanova; logo os/as alumnos/as do IES Lagoa de Antela falaron dos treitos que
estudan no río Limia ao seu paso por Xinzo e das súas problemáticas. Tamén falaron do río
Bidueiro, un afluente do Limia que está nun estado de saúde moi bo. De seguido foi a
quenda dos alumnos do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán,
que falaron do Rego de Louriñas, no que comezaron este ano a facer o estudo da súa
calidade ecolóxica. Para rematar a presentación de experiencias, Xosé Romero, técnico de
medio ambiente do concello, falou da importancia do Arnoia para a vila de Allariz e dos
traballos de recuperación que se levan facendo dende fai 20 anos.
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Despois das comunicacións Alfredo Fernández Ríos, Xefe do Servizo de Coordinación e
Información Territorial, falou do xeoportal do Proxecto Ríos, nova aplicación web para que
o voluntariado do Proxecto Ríos poida inserir os resultados das súas inspeccións
directamente na web. Alfredo explicou aos asistentes as utilidades do xeoportal tanto para
o voluntariado como para a sociedade en xeral.
A continuación foi a quenda de Esther de Castro, responsable de voluntariado na
Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que comentou os aspectos esenciais do Programa de
Voluntariado en Ríos do Ministerio de Medio Ambiente, no que o Proxecto Ríos leva
participando dende o seu inicio en 2007. Esther foi enumerando os diferentes proxectos
realizados en Galiza e no resto do estado polas diferentes organizacións que concorreron a
estas axudas. En seis anos que leva funcionando este programa de voluntariado teñen
participado máis de 15.000 persoas.
Logo deu comezo a charla marco dos encontros, que este ano foi para coñecer máis
de preto as aves dos nosos ríos. Para elo contouse coa presenza de José Manuel Martínez
Mariño, da Sociedade Galega de Ornitoloxía, que fixo un percorrido polas familias e
especies máis comúns que habitan nas ribeiras dos nosos ríos. Destacou tamén a
importancia que ten o voluntariado no seguimento das poboacións de aves para coñecer o
estado no que se atopan.
Para pechar a xornada matutina clausuraron as xornadas a coordinadora do
Proxecto Ríos, Virginia Rodríguez; Alberto de Anta, en representación da Confederación
Hidrográfica Miño-Sil e Francisco Menéndez como Director de Augas de Galicia.
Xa pola tarde, fíxose unha pequena visita ás dependencias do Centro de Educación
Ambiental de O Rexo e se continuou cun roteiro polo río Arnoia ata chegar á vila de Allariz.
No roteiro tivemos a oportunidade ver e escoitar algunhas das aves que viven na ribeira
deste río. Xa chegando a Allariz deuse un pequeno paseo pola Exposición Internacional de
Xardíns que acolle a vila alaricana.
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VII Campamento de voluntariado ambiental do río Tea

Ao contrario do que ocorreu en 2011, no que a convocatoria do Programa de
Voluntariado en Ríos do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente quedou
deserta, en 2012 volveuse a convocar e dende o Proxecto Ríos presentamos a continuación
dos traballos iniciados en 2007 no río Tea. Estas actividades estiveron centradas nos últimos
anos na eliminación de flora exótica invasora presente nas marxes do Tea, actuando sobre
manchas localizadas de Acacia dealbata e realizando un seguimento dos traballos
desenvolvidos en quendas anteriores.
Establecéronse dúas quendas de participación nos campos de voluntariado. O
primeiro celebrouse en marzo, durante a fin de semana do 23, 24 e 25; o segundo tivo lugar
en maio, na fin de semana do 25, 26 e 27. Todo o voluntariado participante estivo aloxado
en réxime de pensión completa no Albergue Alentea, contou coa ferramenta axeitada para
a realización das actividades e dun seguro de accidentes e de responsabilidade civil.
Ademais das accións de eliminación de flora exótica invasora, o voluntariado participante
tivo a oportunidade de coñecer máis de cerca as problemáticas que estas especies xeran no
medio natural e sobre a biodiversidade. Tamén se organizaron roteiros interpretativos pola
contorna para dar a coñecer os valores naturais presentes na bacía do río Tea. En total
participaron 40 voluntarios/as.
Foron estes os últimos campos de voluntariado que se farán no río Tea ao abeiro do
Programa de Voluntariado en Ríos. O voluntariado amosou a súa mágoa pola finalización
destas actividades, xa que son das que mellor acollida teñen na sociedade e onde a
cidadanía ten a oportunidade de realizar accións que produzan unha mellora do medio
natural, nomeadamente nos ecosistemas fluviais. Dende o Proxecto Ríos queremos
agradecer a os máis de 300 persoas que dende 2007 participaron nestas actividades. Como
homenaxe ao esforzo realizado nesta iniciativa, o Proxecto Ríos elaborou unha memoria
sobre os 6 anos de campos de voluntariado no río Tea. Supón ademais un documento que
pode ser de utilidade para desenvolver iniciativas similares.
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V 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
crenza de que esta actividade pode ser unha importante ferramenta en educación
ambiental e na concienciación cidadá cara a conservación dos ecosistemas fluviais.
O sábado 29 e domingo 30 de setembro de 2012 realizouse a V Limpeza Simultánea
de Ríos en 34 concellos da Galiza. En cada localidade a actividade foi coordinada por
diferentes entidades, dende asociacións ecoloxistas, culturais… até ANPAS ou
comunidades de montes, chegando até 50 entidades en todo o pais. Houbo concellos nos
que participaron até tres asociacións limpando varios ríos como é o caso de A Estrada.
Neste quinto ano continúan a sumarse á iniciativa concellos, asociacións de
pescadores, culturais, ecoloxistas… de moitos lugares da Galiza. Outros grupos levan
participando nesta acción dende o inicio e, ao longo destes cinco anos, podemos observar
unha diminución de lixo nos treitos dos ríos custodiados por estas entidades. Cando se
implica ás veciñas e veciños dunha zona nas actividades de conservación, os resultados
positivos fanse notar, ademais de ter unha maior duración no tempo.
Para a xornada de voluntariado reeditouse o protocolo de limpeza de ríos co fin de
ofrecer unhas pautas sobre cómo se debe facer unha limpeza ecolóxica que foi entregado o
día da limpeza a todas e todos os participantes.Tamén se lle fixo entrega a todos eles dunha
camisola co lema da limpeza: “Móllate polos ríos”.
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Desgraciadamente aínda se verten moitos residuos aos ríos desta volta recolléronse
refugallos de todo tipo, abundaron plásticos (botellas, garrafas, bolsas, sacos) , apareceron
tamén rodas de automóbiles, defensas de coches, asentos, berces e cadeiras de bebes.
Houbo quen sacou varios metros de arame de espiño. Os electrodomésticos non faltaron, e
tamén lámpadas, roupa e calzado... Algúns voluntarios atoparon no río caixas con varios
centos de botes de cosméticos para os pes da marca Belfeet.
Calculamos que os residuos de tódolos concellos suman un total de algo máis de 10
toneladas, pero debemos lembrar que o noso principal obxectivo non era este. O
voluntariado denuncia que a situación dos nosos ríos debe mudar, e para iso fanse
actividades como esta. Os ríos non son vertedoiros, e hoxe débese fomentar o uso dos
puntos limpos
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No seguinte cadro aparecen en detalle os Kg retirados de casa río polos voluntarios
dos diferentes concellos.
Nº
voluntarias/os

Kg
retirados

Río

14

900

Vea

10

125

Liñares

28

500

Liñares

19
17
9
5

170
250
150

Arnoia
Arnoia
Cea

30

Bolaños

12

350

Bolaños

33
adiado
9
6
10
20
19

290

Mero

185
100
250
800
700

Sarela
Támoga
Gallo
Cadavo
Baa

Asoc. Mozos de Forcarei
C.M.V.M.C. San Miguel de Presqueiras
Asoc. Ecoloxista e Cultural de Terra de Montes “Verbo Xido”

4

50

Castro

6

50

Lérez

Asoc A Groba
Asoc Pedraghullo

45
10
9
12
6
10
5
30
15

300
700
800
180
100
200
50
225
600

Mongadans
Zamáns
Rato
Sor
Martagona
Agra
Castro
Belelle
Tea

10

20

Barbaña

17

750

Gafos

Pte envio
9

700

Umia

Asoc. Trezecatorze

19

250

Caselas

Concello San Sadurniño

18

200

Castro

Sarria

Asoc. Cultural Crearte, Asoc. Rebuldeira Teatro e Asoc.
Sarricanta.

20

500

sarria

Trives

AMPA O recreo

Fiscaiño

CEIP Carlos Casares

Zas

Concello de Zas

Proxecto Mandeo

Proxecto Mandeo

30
adiado
adiado
35

300

Xinzo de Limia

25

Mandeo

Concello

A Estrada

A Merca
Allariz
Arbo
Arteixo
Arzúa
Cambre
Carnota
Compostela
Cospeito
Cuntis
Fene
Forcarei

Gondomar
Lugo
Mañón
Melide
Moraña
Muxía
Neda
Ponteareas
Ourense
Pontevedra
Redondela
Ribadumia
Salceda de
Caselas
San Sadurniño

Grupo
Asoc. A Xesteira
Asoc. pola Defensa do Val do Liñares
Asoc. de Veciños “A Sobreira” de Callobre
Asoc. Xuvenil Xoldreira
CEA O Rexo
Concello de Arbo
ADEGA Coruña
ADEGA Alto Ulla
Concello de Arzúa
Asoc. de pescadores amigos do Iso
Oficina de voluntariado de Cambre
ADEGA Costa da Morte
ADEGA Compostela
Asoc. Revolta Natural
Asoc. Cultural “O Fervedoiro”
AETNA

ADEGA Lugo
Asoc. Cultural Barqueirock
Asoc. De Pescadores do Río Furelos
Asoc. Cultural "O Arrieiro"
Concello de Muxía
Asoc. Social Néboa
Plataforma pola defensa do Tea
Seixalbo
Vaipolorío
Fundación Juan XII
ADEGA-Pontevedra
Concello de Redondela
Colectivo Ecoloxista do Salnés
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Conversarríos

Continuando coa actividade iniciada en 2009 de organizar conferencias monográficas
sobre aspectos a destacar dos ecosistemas fluviais, en 2012 desenvolvéronse dúas
actividades que estiveron concentradas no mes de novembro.
Estas actividades consisten na proxección de dous vídeo – forum os días 28 e 29 de
novembro. O primeiro foi o documental “As Augas Doces de Galicia” de Manuel E. Garci e o
segundo “Flow, por amor al agua”. Desenvolvéronse na Casa da Cultura de Bertamiráns ás
18:30h.
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Asesoramento e formación ao voluntariado do Proxecto Mandeo

O Proxecto Mandeo nace en 2008 co obxectivo xeral de potenciar o
desenvolvemento sustentable dun territorio, a conca do río Mandeo, a partires da
valorización do recurso auga, integrando baixo unha mesma acción a optimización do uso
da auga na conca e a mellora da calidade do ecosistema fluvial. A relación simbiótica entre
os usos e calidade converte ao río no indicador de sustentabilidade do territorio.
Logo de catro anos de funcionamento, o Proxecto Mandeo rematou a súa andaina
en 2012 coa participación de 17 grupos de voluntariado que realizaron estudos de calidade
do ecosistema fluvial en diferentes ríos da bacía do Mandeo. Para que o voluntariado
participante puidera continuar coa realización de actividades, a Deputación de A Coruña
firmou un convenio con Proxecto Ríos – ADEGA para desenvolver actividades cos citados
grupos ofrecéndolles a posibilidade de continuar dentro do Proxecto Ríos. Estas actividades
se realizaron durante os meses de outubro e novembro de 2012.
A primeira desenvolveuse o domingo 30 de setembro, coincidindo coa limpeza
simultánea de ríos organizada polo Proxecto Ríos. A esta actividades acudiron máis de 50
persoas que participan no Proxecto Mandeo. A segunda actividade foi unha saída formativa
cos grupos de voluntariado. Realizouse o sábado 27 de outubro no río Mandeo. Nesta
actividades explicóuselle aos asistentes a metodoloxía de inspección empregada polo
Proxecto Ríos, así como os materiais de inspección que a partires de agora empregarán no
estudo da calidade ecolóxica dos treitos da bacía do Mandeo. Para chegar a diferentes
sectores sociais da zona de As Mariñas, se realizaron dúas actividades máis: unha co CEIP de
Oza dos Ríos, que consistiu nunha saída formativa no río Mendo o 15 de novembro; outra
con reclusos do Centro Penitenciario de Teixeiro o 17 de novembro. Foi esta unha charla –
presentación do Proxecto Ríos nas instalacións do cárcere. Nestas tres últimas actividades
participaron un total de 65 persoas.

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2012

62

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2012

63

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 foron divulgativos que complementan os materiais que o voluntariado
emprega nas súas inspeccións. Outros materiais editados son sobre as actividades que se
organizan: cartaces e dípticos.
CALENDA-RÍO 2012: 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.
ROTEIRRÍOS 2012: Para divulgar esta actividade se editaron cartaces divulgativos coa
programación dos roteiros que se desenvolveron durante a primavera – outono de 2012.
Logo, para a realización de cada un dos roteiros, fixéronse materiais impresos que
explicaban as súas características e que foron entregados aos participantes.
FLORA NEMORAL DOS RÍOS GALEGOS: Este ano editamos un folleto sobre a flora
nemoral presente nas ribeiras dos nosos ríos. Esta flora é un anticipo da primavera que nos
indica o cambio de estación. No folleto editado escollemos dez especies destes exemplares
para que os participantes comezasen a recoñecelas. Fíxose un envío a todos os
participantes durante a campaña de primavera.
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REEDICIÓN MATERIAL DE INSPECCIÓN: O material que se lle entrega ao voluntariado
participante consiste no manual básico de inspección de ríos, fichas identificativas de flora e
fauna e materiais de análise de augas. En 2012 se reeditaron as fichas de identificación de
Plantas Acuáticas e Anfibios.
CURSOS DE FORMACIÓN 2012: Nas xornadas de formación, que se desenvolves o
inicio das campañas de primavera e outono, editáronse cartaces divulgativos co programa
dos cursos.
CARTAZ MACROINVERTEBRADOS BIOINDICADORES DOS RÍOS GALEGOS: Este 2012
editouse un cartaz sobre os macroinvertebrados. A identificación destes animais é unha das
pezas fundamentais nas inspeccións de río que realiza o voluntariado. Quixemos, deste
xeito, facilitar o seu recoñecemento.
CAMPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL NO RÍO TEA: Continuando cos campos de
voluntariado do período 2008 – 2012, desenvolvéronse, nos meses de marzo e maio, o
sétimo 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 Allariz, os oitavos 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.
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, e se editou un cartaz divulgativo. Tamén se agasallou ao voluntariado
participante con unhas camisolas co lema da limpeza “Móllate polos ríos”. Actualizouse a
web específica para a limpeza creada en 2011 onde aparecen as entidades participantes e
colaboradoras, os contactos, así como unha descrición da actividade
(http://limpeza.proxectorios.org/).
CONVERSARÍOS: Para levar adiante a difusión de esta actividade editouse un cartaz
divulgativo que recolleu as distintas actuacións que se desenvolveron.

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2012

65

algúns dos materiais
editados
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6. Anexos

Actividades mensuais do Proxecto Ríos.

DECEMBRO 2011
-28/12/2011. Presentación do Informe Anual do Proxecto Ríos.
XANEIRO
-12/01/2012. Entrevista en Radio Cerna. Informa Anual 2011.
-18/01/2012. Entrevista no programa da Radio Galega Ríos e Montes. Informe Anual 2011
e actividades do Proxecto Ríos para o 2012.
-20/01/2012. Sorteo da Guía de Libélulas de Galicia entre os participantes no concurso
sobre o estado dos nosos cursos fluviais.
-28/01/2012. Saída Formativa coa UNED.
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-31/01/2012. Participación nas Xornadas de Voluntariado Ambiental da UDC. Mesa
redonda sobre Especies Exóticas Invasoras e Voluntariado Ambiental.
FEBREIRO
-15/02/2012. Charla – presentación do Proxecto Ríos nas Xornadas de Voluntariado
Ambiental da UDC.
-16/02/2012. Saída Formativa na UDC.
-21/02/2012. Entrevista en Radio Cerna. Roteirríos 2012.
-25/02/2012. Roteirríos SARGA.
MARZO
-17/03/2012. Roteirríos. Rastros e Pegadas.
-23, 24 e 25/03/2012. VII Campo de Voluntariado Ambiental no Río Tea.
-28/03/2012. Participación na mesa redonda sobre voluntariado no Foro de
Solidariedade.

ABRIL
-14/04/2012. Charla – presentación na Escola Scouts Insignia de Madeira.
-16/04/2012. Rolda de prensa Inicio da Campaña de Primavera do Proxecto Ríos.
-21/04/2012. Participación e asistencia ás XXII Xornadas de Lingua e Literatura.
-26/04/2012. Participación e asistencia ás Xornadas Ambientais da USC.
-26/04/2012. Saída Formativa co IES de Poio.
-26/04/2012. Saída Formativo co CEIP San Clemente.
-27/04/2012. Charla – presentación no IES Mendiño. Redondela.
-27/04/2012. Saída Formativa co IES Mendiño.
-27/04/2012. Saída Formativa no Concello de Cambre.
MAIO
-05/05/2012. XV Xornadas de Formación de Coordinadores do Proxecto Ríos.
-10/05/2012. Entrevista en Radio Cerna. Campo de Voluntariado Ambiental no río Tea.
-25, 26 e 27/05/2012. VII Campo de Voluntariado Ambiental no río Tea.
-11/05/2012. Saída Formativa co CEIP Pino do Val.

Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2012

69

-12/05/2012. Saída Formativa coa Asociación Pedraghullo.
-16/05/2012. Saída Formativa co CEIP Magaláns – Dorrón.
-16/05/2012. Saída Formativa co IES Lamas de Castelo.
-16/05/2012. Saída Formativa co IES A Pinguela.
-22/05/2012. Saída Formativa con Proxecto Home Santiago.
-23/05/2012. Saída Formativa co IES de Cacheiras.
-24/05/2012. Saída Formativa co CPI Julia Becerra.
-29/05/2012. Saída Formativa co CPI San Sadurniño.
-30/05/2012. Saída Formativa co CPI Poeta Uxíonovoneira.
-31/05/2012. Saída Formativa co IES de Arzúa.
XUÑO
-04/06/2012. Saída Formativa co IES Pazo da Mercé.
-05/06/2012. Saída Formativa co Colexio Nosa Señora do Rosario.
-5, 6 e 7/06/2012. Participación no VI Seminario Permanente de Voluntariado en Ríos.
-05/06/2012. Entrevista en Radio Cerna. Voluntariado Galego en Ríos.
-07/06/2012. Saída Formativa co CEIP Casal Aboi.
-08/06/2012. Charla – presentación no IES A Sangriña. A Guarda.
-08/06/2012 Saída Formativa co IES A Sangriña.
-16/06/2012. VIII Encontro de Voluntariado do Proxecto Ríos.
-19/06/2012. Saída Formativa co CEIP Chano Piñeiro.
-21/06/2012. Saída Formativa co IES de Sar.
-23/06/2012. Saída Formativa coa Asociación O Naranxo.
-23/06/2012. Saída Formativa coa Asociación O Fervedoiro.
XULLO
-01/07/2012. Charla – presentación na Aula da Natureza de Ames.
-01/07/2012. Saída Formativa na Aula da Natureza de Ames.
-04/07/2012. Saída Formativa con ADEGA – Compostela.
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-08/07/2012. Big – Jump 2012.
-12/07/2012. Participación na mesa redonda: Especies Exóticas Invasoras e Voluntariado
en Ríos.
SETEMBRO
-10 e 11/09/2012. Participación e asistencia ao 4º Congreso Estatal de Especies Exóticas
Invasoras.
-11/09/2012.Entrevista en Radio Cerna. Proxecto Ríos e as Novas Tecnoloxías.
-20/09/2012. Entrevista en Radio Cerna. Campaña de Outono e Limpeza Simultánea.
-21 e 22 /09/2012. Saídas Formativas co CEIP Carlos Casares.
-27, 28, 29 e 30/09/2012. Participación e asistencia á Semana de Custodia do Territorio
nas Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
-29/09/2012. XVI Xornadas de Formación de Coordinadores do Proxecto Ríos.
-30/09/2012. V Limpeza Simultánea de Ríos.

OUTUBRO
-02/10/2012. Saída Formativa con Proxecto Home Santiago de Compostela.
-04/10/2012. Saídda Formativa co CPI Navia de Suarna.
-04/10/2012. Charla – presentación no CPI Navia de Suarna.
-05/10/2012. Saída Formativa co CEIP Varela Buxán.
-09/10/2012. Charla – presentación no CPI Virxe da Cela. Monfero.
-09/10/2012. Saída Formativa co CPI Virxe da Cela.
-10/10/2012. Entrevista en Radio Cerna. Guía sobre Custodia Fluvial en Galiza.
-20/10/2012. Roteirríos. Participación Social e Conservación dos Morcegos nos
Ecosistemas Fluviais.
-20/10/2012. Saída Formativa co CEA O Rexo.
-23/10/2012- Charla – presentación na Universidade da Coruña..
-23/10/2012. Saída Formativa na Universidade da Coruña.
-24/10/2012. Charla – presentación no CPI San Sadurniño.
-24/10/2012. Saída Formativa co CPI San Sadurniño.
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-25/10/2012. Charla – Presentación no CPI Viaño Pequeno.
-25/10/2012. Saída Formativa co CPI Viaño Pequeno.
-27/10/2012. Saída Formativa cos Grupos do Proxecto Mandeo.
-30/10/2012. Saída Formativa co IES de Noia.
-30/10/2012. Saída Formativa co IES Terra de Turonio.
-31/10/2012. Saída Formativa co CPI Alcalde Xosé Pichel.
NOVEMBRO
-06/11/2012. Saída Formativa co CPI Alfonso VII.
-08/11/2012 Saída Formativa no Concello de Porriño.
-15/11/2012. Saída Formativa co CEIP Oza dos Ríos.
-17/11/2012. Charla Presentación no Centro Penitenciario de Teixeiro.
-23/11/2012. Saída Formativa no Congreso da ENCIGA.
-28 e 29/11/2012. Conversarríos.
DECEMBRO
-1/12/2012. Congreso Plan Proxecta.
-1/12/2012 Xornada de debate para a elaboración dun documento marco de xestión dos
peixes migradores de Galicia". EHEC

Aparición en medios de comunicación

El Correo Gallego.
“Limpeza de tramos no río Caselas”. 01/10/2012.
“Una plataforma web permite a los voluntarios informar sobre el estado de los ríos”.
24/07/2012.
“Inspección al Liñares hoy, dentro del Proxecto Ríos”. 13/05/2012.

Faro de Vigo.
“Val do Liñares hace la inspección otoñal del Proxecto Ríos”. 07/10/2012.
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“Sesenta voluntarios retiran 7.000 kilos de basura de los tres ríos de Gondomar”.
02/10/2012.
“Un grupo de voluntarios retira 500 kilos de plásticos y latas del cauce del río Umia”.
01/10/2012.
“Porriño pone en marcha un proyecto escolar para conocer el río Louro”. 10/11/2012.

La Opinión de A Coruña.
“Voluntarios eliminan la basura de los ríos de la comarca coruñesa”. 01/10/2012.
“El río Mero busca limpiadores”. 21/09/2012.

La Región (Ourense).
“Un equipo del Proxecto Ríos inspeccionará el cauce del Arnoia”. 26/05/2012.
“O Rexo acoge una jornada sobre los murciélagos”. 14/10/2012.

La Voz de Galicia.
“Los ecologistas limpiarán el domingo un tramo del río Umia”. 28/09/2012.

Radio Galega
18/01/2012. Entrevista no programa Ríos e Montes polo informe anual do Proxecto Ríos.
29/09/2012. Entrevista no programa Ríos e Montes polas actividades de outono de 2012.

RNE
30/09/2012. Entrevista pola V Limpeza Simultánea de Ríos.

Radio Cerna
12/01/2012. Informa Anual 2011.
21/02/2012. Roteirríos 2012.
10/05/2012. Campo de Voluntariado Ambiental no río Tea.
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11/09/2012. Proxecto Ríos e as Novas Tecnoloxías.
20/09/2012. Campaña de Outono e Limpeza Simultánea.
10/10/2012. Guía sobre Custodia Fluvial en Galiza.
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A Continuacións queremos agradecer a todos aqueles grupos de voluntarios/as que
están a participar no Proxecto Ríos a súa colaboración na elaboracións do informe do
Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2012. Tamén agradecer ao voluntariado que non puido
enviar, por diferentes motivos, as súas inspeccións pero que están a contribuír coas súas
aportacións ao Proxecto Ríos.

-

-

ADEGA-Compostela.
Águeda Lago.
Alex, Xandra, Susana e Paco.
Alvarella.
Álvaro Moraña e Gardarríos
Oitavén e Verduxo.
Asociación C.D.E. 13-14.
Asociación Néboa.
Asocicación O Naranxo.
Asociación Pedraghullo.
Asociación Pola Defensa do Val
Liñares.
Asociación Vaipolorio.
Benito Noal.
Brigada Cedeira.
Carlos Vega.
Carmela Rego.
CEIP Chano Piñeiro.
CEIP Oza dos Ríos.
CEIP Pino do Val.
CEIP Xosé Neira Vilas.
Centro de Educación Ambiental
Rexo.
Centro
de
Formación
Experimentación Agroforestal
Lourizán.
Colectivo Ecoloxista do Salnés.
Colexio San Xerome Emiliani.
CPI Alcalde Xosé Pichel.
CPI Julia Becerra.
CPI Luis Díaz Moreno.
CPI de Mondariz.
CPI Poeta Uxío Novoneyra.
CPI San Sadurniño.
CPI Viaño Pequeño.
CPI Virxe da Cela.
Diana e Nelson.
Enxeñaría Sen Fronteiras.
Francisco Vidal.

do

de

O
e
de

-

Fundación Ortegalia.
Grupos do Proxecto Mandeo.
IES 1º de Marzo.
IES 12 de Outubro.
IES A Basella.
IES A Pinguela.
IES Aquis Querquenis.
IES de Arzúa.
IES As Bizocas.
IES A Sangriña.
IES Auga da Laxe.
IES Campo de San Alberto.
IES Chano Piñeiro.
IES Escolas Proval.
IES Gregorio Fernández.
IES Lagoa de Antela.
IES Manuel García Barros.
IES Mendiño.
IES Muralla Romana.
IES Pazo da Mercé.
IES Poeta Díaz Castro.
IES de Poio.
IES Rodeira.
IES de Sar.
IES Terra de Turonio.
Iván Lombardero.
Iván e Vanesa.
Laura Fernández.
Marcos Lago.
Miriam Burgos.
Nicolás Riera.
Oscar de Alonso.
Pablo Casal.
Pablo Troitiño.
Pura González.
Ramón Erias.
Vanesa e Laura.
Victoria Morgade.
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