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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.

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.
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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.
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.
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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.
As ribeiras moi degradadas correspóndense con treitos dos ríos Gafos, Miñor,
Zamáns, Sil ou Limia entre outros.
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Resultados QRISI primavera
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Resultados QRISI outono
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CALIDADE FÍSICO - QUÍMICA

Temperatura da auga (

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.
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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.
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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. 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)

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
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directamente da contaminación difusa
derivada da actividade gandeira ou
Número de treitos
agrícola e das verteduras de augas
residuais urbanas. 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.
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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
Outono
concentración de O2 nas augas dos
Primavera
ríos galegos soe ser de 9 – 10 mg/l
cunha temperatura media de 15 °C,
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polo que durante o ano 2013
dedicaremos especial atención a este
Número de treitos
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
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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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 2012 non se realizaron as inspeccións
correspondentes.
Os treitos de río, ao seu paso por vilas e cidades, como os ríos 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.

Resumo do informe do estado de saúde dos ríos Galegos 2012

8

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. 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
A conca máis estudada segue a ser a das Rías Baixas, o 58% das inspeccións
realizadas fixéronse nesta conca. As concas dos Arco Ártabro e Fisterrá (14%) e a do río
Miño (20%) van de seguido en proporción de participación, sendo a da Vertente Cantábrica
e a do Limia-Douro as de menor participación (ámbalas dúas suman unicamente o 8% do
total).
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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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.
Os datos relacionados co bosque de ribeira amosan valores altos 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
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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.
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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.
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Os ríos con índices biolóxicos máis baixos seguen a ser os que atravesan cidades ou
núcleos de poboación e aqueles treitos de regos costeiros que están moi próximos á súa
desembocadura no mar. Estes datos recollidos amosan a tendencia global de que os treitos
próximos as cabeceiras dos ríos adoitan ten índices máis altos, o bosque de ribeira está
mellor conservado, a calidade hidromorfolóxica é maior debido a que as augas baixan máis
rápido, soe haber unha maior frecuencia de rápidos e pozas e polo tanto as augas son máis
frías e conteñen maior cantidade de osíxeno, albergando así unha maior diversidade
biolóxica que se reflicte na comunidade de macroinvertebrados.

Estado de saúde dos ríos
Cantábrica

50%

Limia-Douro

20%

50%

20%

60%

Moi bo
Bo
Arco Ártabro e
Fisterrá

21%

50%

29%

Moderado
Deficiente
Malo

Miño

35%

Rías baixas

42%

56%

0%

20%

15%

29%

40%

60%

8%

8% 7%

80%

100%

Resumo do informe do estado de saúde dos ríos Galegos 2012

11

Resumo do informe do estado de saúde dos ríos Galegos 2012

Iniciativa de:

Promove:

12

