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PARTICIPACIÓN 

 En 2010 sumáronse 16 novos grupos ao Proxecto Ríos, chegando ata os 299. Da 

totalidade dos grupos enviaron as inspeccións de río o 36%, o que supón un mantenemento na 

participación con respecto aos anos anteriores. 

 

En canto á participación por provincias, as porcentaxes son iguais que en 2009, onde as 

provincias de A Coruña (51%) e Pontevedra (30%) son as que aglutinan maior número de 

grupos participantes e tamén nas que se rexistra un maior número de inspeccións recibidas. As 

provincias do interior, Lugo e Ourense manteñen tamén a participación de 2009 cunhas 

porcentaxes do 12% e 7% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDADE HIDROMORFOLÓXICA 

Co estudo da calidade hidromorfolóxica pretendemos averiguar cal é estado de 

conservación dos diferentes elementos físicos que compoñen o ecosistema fluvial. Estes 

elementos son a base onde se asentarán as comunidades animais do ecosistema. É polo tanto 

fundamental que a súa estrutura e morfoloxía sexa a axeitada para o seu desenvolvemento. A 

degradación destes elementos supón un empobrecemento xeral destas comunidades que non 
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poden desenvolver con normalidade os seus ciclos vitais. Valoramos diferentes aspectos como 

a calidade do hábitat, o estado do bosque de ribeira e as alteracións presentes tanto no cauce 

como nas marxes do río. 

Os datos recibidos sobre a calidade do hábitat amosan que existe unha certa tendencia 

cara a degradación, cunhas porcentaxes de calidade moderada, do 48% en outono e do 33% en 

primavera. Tamén en outono o 10% dos tramos estudados tiñan unha calidade deficiente do 

hábitat. Estes datos son máis fiables que os de primavera xa que a asimilación da nova 

metodoloxía por parte do voluntariado é maior logo de adicar o curso de formación de outono 

a traballar sobre o índice de calidade do hábitat, así como o feito de que o voluntariado en 

primavera enviara datos empregando a metodoloxía vella 

En canto ao bosque de ribeira, consolídase a tendencia observada nos anos 2008 e 

2009, cara a degradación que sofren os bosques riparios, onde as marxes con alteracións 

importantes (49,2%) e moi degradadas (8%) superan a aquelas ben conservadas (42,8%) en 

primavera. En outono as porcentaxes se distribúen da seguinte maneira: alteracións 

importantes (46,3%), marxes moi degradadas (10,2%) e ben conservadas (43,5%). Comparando 

os datos obtidos nas dúas campañas, obsérvase coma a calidade do bosque de ribeira non 

varía dunha campaña a outra, o que indica que os grupos entenden e aplican con corrección o 

índice QRSI. 
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CALIDADE FÍSICO - QUÍMICA 

Como parámetros físico – químicos da auga consideramos a temperatura,o pH, os 

nitratos, o osíxeno disolto e a transparencia. 

Os valores de temperatura da auga 

oscilaron na maioría das inspeccións entre os 

12 °C e os 16 °C, valores normais de 

temperatura. Houbo algún río que presentou 

temperaturas de 20 °C como o Lagares, e 

outro no que se mediron temperaturas de 9 

°C no río Veiga, na conca alta do Miño. 

 

 

En canto ao pH, os valores tamén 

foron normais na maioría das inspeccións 

recibidas, con rangos que oscilan entre 

valores de 6 e 8. O río Belelle nalgúns treitos 

presentou pH de 4 e 5, e o Lérez cun pH de 4. 

 

 

En canto aos nitratos, na maioría das 

inspeccións a concentración foi de 0 mg/l e 

de 5 mg/l. En ríos como o Osmo, na conca do 

Arco Ártabro e Fisterrá, os nitratos foron de 

20 mg/l, así como nalgúns treitos do río 

Belelle, indicando certa contaminación 

orgánica. 

 

 

Na concentración de osíxeno disolto os 

valores poden ser de 0, 4 e 8 mg/l. Na maioría 

das inspeccións se acadaron valores máximos 

de concentración de osíxeno disolto, e só 

nalgún río esta foi de 4 mg/l, como no Limia, no 

Mero, no Negro en Muxía, no Rois ou no 

Lagares. 
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PARÁMETROS BIOLÓXICOS 

 O uso de índices biolóxicos para determinar o estado de saúde dunha masa de auga é a 

metodoloxía recomendada pola Directiva Marco da Auga, pola súa facilidade na identificación 

e a accesibilidade de captura que presentan estes animais. O índice de macroinvertebrados 

nos vai a proporcionar o valor final de calidade, que deberá ser axustado tendo en conta os 

parámetros físico – químicos e hidromorfolóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando os resultados obtidos obsérvase unha diverxencia entre os datos de 

primavera e outono, amosando uns peores resultados esta última campaña. Mentres que 

na primavera un 52% dos rios inspeccionados  estaban nun moi bo estado ecolóxico, na 

campaña de outono descende ata o 29%. Esto débese ao cambio de metodoloxía na 

identificación de invertebrados, que implica unha maior esixencia, tal e como require a 

directiva marco da auga, polo que non se pode concluír que necesariamente se produza un 

empeoramento dos ecosistemas fluviais. Teremos que esperar a posteriores campañas para 

confirmar se esta se deba a unha empobrecemento da calidade das augas ou debido ao 

cambio da metodoloxía. 

Un aspecto positivo é que ningún dos treitos inspeccionados presentou un estado de 

saúde malo, aínda que si se atoparon treitos en estado deficiente. 

Facendo unha análise  por campañas  constátase  que en primavera as porcentaxes 

son similares a anos anteriores (58% e 51% nos anos 2009 e 2008 respectivamente) Como 

datos máis negativos, apareceron treitos de saúde moderada (río Xunco, Baa, Tea, Tambre 

e Té) a e algún con saúde deficiente, como o río Sar ao seu paso por Compostela . 

En outono, a cantidade de ríos en estado de saúde boa (54%) predomina sobre os 

que tiñan saúde moi boa.(29%). Estos datos se o comparamos con anos anteriores presente 

un claro empeoramento pasando dun 57% e 58 % nos anos 2008 e 2009  respectivamente 

ao 29% desta campaña. Obsérvase tamén un aumento de ríos en estado deficiente, 

chegando a un 8% porcentaxe mais alta dos últimos anos. 



 

 

Resumo do informe do estado de saúde dos ríos Galegos 2010 6 

En estado deficiente como en anos anteriores, apareceron dous treitos do río 

Lagares, un do río Mero e un no río Limia. En estado moderado temos treitos dos ríos: Loña, 

Deique, Sarria, Baa e Mero. 

Os ríos que máis problemas de saúde presentan son aqueles que atravesan núcleos de 

poboación e están próximos á súa desembocadura. Treitos altos ou zonas de cabeceira teñen 

mellores condicións de saúde, o bosque de ribeira está mellor conservado e o hábitat non 

presenta tanta degradación como nos cursos baixos. 

Recapitulando os datos recibidos, os treitos de ríos que peor saúde presentaron foron, 

con saúde deficiente, o río Sar ao seu paso por Compostela en primavera; o río Lagares en 

outono, o río Mero e o Limia tamén en outono. 

 Con saúde moderada: en primavera: Lagares, Tea, Baa e Xunco; en outono: Sarria, 

Loña, Deique, Baa e Mero. 

 

DATOS POR CONCAS 

De seguido facemos un tratamento dos datos recibidos por concas, xa que a conca 

hidrográfica é a unidade fundamental de estudo e reflicte o estado das masas de auga 

pertencentes a unha mesma área xeográfica. 

As bacías máis estudadas son a da Rías Baixas e Miño-Sil, cun 41% e 26% 

respectivamente. Nas tres restantes ao existir unha menor participación realízanse menos 

inspeccións, e aglutinan o 33% do total das inspeccións recibidas. 

Na gráfica de calidade do hábitat, recollemos os datos da campaña de primavera e 

outono. A conca que presenta un mellor estado de conservación en función do IHF e a conca 

das rías baixas sendo o estado excelente dun 60%.Tanto na bacia do Cantábrico como do Limia 

Douro dado o baixo número de inspeccións, os datos non poden ser extrapolado para facer 

unha análise da conca. 
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Na gráfica do estado do bosque de ribeira, constátase como na case totalidade das 

bacías os treitos con  estado ben conservado, e inferior a aqueles con alteracións importantes 

e moi degradadas, sendo as porcentaxes moi similares nas distintas concas. Se comparamos 

estes datos con anos anteriores, observamos un descenso do estado ben conservado de 

practicamente 5 puntos en cada bacía. Na conca do Limia e Cantábrico aparecen xa treitos moi 

degradados como o río Limia ao seu paso por Xinzo e o Xunco,  que non aparecían en anos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos datos do estado de saúde, ao cambiar a metodoloxía, e facer mais rigorosa a 

aplicación do índice, en base a identificación de macroinvertebrados observase un descenso  

no estado moi bo na totalidade das concas. Este descenso é dun 20%, que pasa a englobar a 

porcentaxe do estado inmediatamente posterior (estado bo). Obsérvase tamén un aumento  

do estado deficiente, que no caso do Limia debido ao número baixo de inspeccións non pode 

ser extrapolado. En xeral os estado bo e moi bo danse nos treitos altos dos ríos, observando 

como a medida que nos achegamos a desembocadura e a ríos urbanos a calidade vese 

mermada, chegando nalgúns casos ao estado deficiente (Sar ao seu paso por Compostela, 

Lagares, Mero e o Limia). Como dato positivo cabe sinalar que ningún treito inspeccionado 

amosou un estado malo, que implicaría a ausencia total de vida. 
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