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En 2004 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 e Ordenación do Territorio a través dos 
organismos Augas de Galicia e Instituto de Estudos do 
Territorio. En 2016 o Proxecto Ríos contou tamén coa 
colaboración da  Confederación Hidrográfica Miño-Sil para a 
promoción dos ríos na bacía do Miño – Sil. 
 
 

Durante os xa doce 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. 

 O Proxecto Ríos traspasou 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. 

 

In 

      1 
  introdución 
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 O Xeoportal do Proxecto Ríos é unha ferramenta para 
que o voluntariado participante introduza os resultados das 
súas inspeccións e onde a cidadanía pode coñecer a 
ubicación e o estado de saúde dos diferentes treitos 
inspeccionados. En 2016 a maioría dos grupos participantes 
están dados de alta neste portal web e empregan a 
ferramenta con normalidade, facilitando o envío das 
inspeccións e visibilizando o traballo do voluntariado no 
estudo e conservación dos nosos ríos. 

En 2016 continuamos afondando no estudo das especies 
exóticas invasoras nos ecosistemas acuáticos a través do 
acordo de colaboración coa plataforma 
www.biodiversidade.eu asinado en 2015. Neste portal existe 
un apartado adicado ás EEI nos ríos galegos onde o 
voluntariado pode inserir referencias e localizacións de flora 
e fauna exótica que axuda a coñecer a súa presenza no 
medio natural. 

 

En 2016  quixemos tamén dar un pulo á Custodia Fluvial. 
Froito desta iniciativa en 2017 estamos en condicións de 
asinar dous convenios de Custodia con dúas das 
administracións hidrográficas que teñen competencias nos 
rios galegs. Isto supón, ao noso entender, un avance na 
xestión e conservación dos ríos galegos. Asinaranse os 
acordos con Augas de Galicia no río Arnego e coa 
Confederación Hidrográfica Miño – Sil no río Tea. Son 
ademais dous ríos nos que unha gran superficie pola que 
discorren está en Rede Natura 2000 e posúen un elevado 
interese para a conservación da biodiversidade. Estes 
acordos son un primeiro paso para desenvolver accións 
futuras de conservación destes espazos e tamén para poder 
continuar con accións xa iniciadas, como é o caso dos 
campos de voluntariado para a eliminación de EEI no río Tea 
que leva facendo o Proxecto Ríos dende o ano 2008. 
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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. Actualmente 
converteuse nunha iniciativa conxunta que se desenvolve 
de forma paralela en sete territorios máis: a Rede 
Hidrográfica do Júcar, a Comunidade Autónoma de Madrid, 
Cantabria, a Comarca do Bierzo, Asturias, Galiza e, fóra do 
Estado, en Portugal. Isto fai que hoxe día, o Proxecto Ríos 
conte con máis de 2.000 grupos de voluntarios en toda a 
península ibérica. 

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. 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. O pasado mes de xaneiro de 2016 celebrouse a 
xuntanza anual da rede, onde se renovaron e actualizaron 
os convenios de colaboración entre as diferentes entidades, 
así como se estableceron novas vias de colaboración. 
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A finais de 2016 o número de grupos inscritos   é de 353, o 
que supón un incremento do 10%. incorporporándose 31 
novos grupos. Dende o inicio do Proxecto Ríos a media de 
creación de novos grupos foi de 20-25 por ano; porén nos 
últimos anos este incremento ten aumentado ata os 30-35 
grupos novos. O número total de participantes que están a 
traballar polos  ríos estímase en 4.500 persoas.  

Queremos amosar o noso agradecemento ao compromiso 
que a sociedade galega ten pola conservación dos  ríos 
durante máis dunha década. 

 

 

 

 

 

 

 

        2 
particicipación 
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    Participación por provincias 

 

As provincias de A Coruña e Pontevedra continúan 
sendo as que máis grupos de voluntarios/as acollen, con 
case o 80% da totalidade dos grupos. No período 2013-2016, 
a participación nas privincias de Lugo e Ourense, ten 
aumentado en seis puntos, pasando do 18% en 2010-2012 ao 
actual 24%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Caracterización do Voluntariado 

 

Os centros de ensino son o sector máis representativo  
dende o inicio do proxecto. IES, CPI, CEIP e Universidades 
supoñen o 44% do total de grupos participantes. Porén, os 
particulares –grupos de familiares e/ou amigos– está a 
crecer ano a ano. En 2014 aumentou un 3%, en 2015 fíxoo un 
2% e en 2016 un 3%  acadando o actual 32%. As asociacións 
rexistran en 2016 un 22% no cómputo global, dato idéntico 
ao do ano 2015. 
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 Resposta dos grupos

A metodoloxía de traballo do Proxecto Ríos consiste en 
realizar inspeccións da calidade ecolóxica dun treito de río 
en duas campañas (primavera e outono). Co envío das súas 
análises medimos a súa actividade. En 2016 a resposta foi do 
41%. Apréciase un lixeiro descenso, nas inspeccións 
recibidas durante a campaña de outono, motivado entre 
outras  cuestións polo perfil dos grupos de voluntarios, xa 
que ao ser dentros de ensino a campaña de outono está 
demasiado proxima ao inicio do curso escolar, o que 
difuculta a sua participación. 

En total se recibiron 140 inspeccións, 96 en primavera e 
44 en outono. Por campañas a resposta dos grupos aparece 
reflectida na seguite gráfica. As diferenzas entre unha e 
outra son de 38 puntos (69% en primavera e 31% en outono). 

 

 

 

 

 

A resposta por provincias é similar ao ano 2015, 0bservando 
un lixeiro descenso  no número de inspeccións recibidas 
durante a campaña de outono. Os datos das provincias de A 
Coruña e Pontevedra son moi parecidos tanto en primavera 
como en outono. Nas provincias de Lugo e Ourense eonde 
se oobserva un descenso nas inspeccións recibidas en 
primavera respecto ao período 2013-2015. 

 

 

 

Resposta dos grupos por provincias 

          Resposta dos grupos por campañas 
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Datos xerais 

 

 

 

 

 

 

  Datos xerais 

 

Para determinar o estado de saúde dos ríos galegos, 
realizase unha interpretación das observacións e análises 
realizadas polo voluntariado nas inspeccións de río durante 
o 2016 e fai unha comparativa con anos anteriores. A 
recompilación de todos estes datos permite concluír cal é o 
estado de saúde dun determinado treito de río e a súa 
evolución ao longo dos anos. 

Os datos recollidos durante o traballo de campo 
comprenden o estudo de tres grandes bloques  o que 
permite 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. 

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. 

 

 

    3 
informe 

2016 
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Calidade Hidromorfolóxica 
 
 

A. O Hábitat 

 
O índice de heteroxeneidade fluvial (IHF) mide a 

presenza dos diferentes elementos que compoñen o 
ecosistema acuático para determinar se o hábitat, sobre o 
que se asentan as comunidades animais e vexetais do río, 
ten boa calidade ou non. Nun ecosistema acuático o 
elemento fundamental é a auga, mais non é o único: o tipo 
de substrato, a frecuencia de rápidos, a sombra, a cobertura 
de vexetación ou a presenza de raíces expostas e troncos e 
polas, son moi importantes para que a vida sexa rica e 
diversa. 
 

Todos estes parámetros permiten concluír se o hábitat 
está ben constituído, se presenta alteracións, ou se está 
empobrecido e degradado. 

Os valores son similares, tanto entre as campañas de 
primavera e de outono como se os comparamos a anos 
anteriores. A maioría dos treitos estudados −máis do 50%− 
presentaban hábitats ben constituídos, indicando que están 
en condicións de soportar unha comunidade importante de 
macroinvertebrados.  

En canto aos treitos con alteracións, os datos son 
lixeiramente mellores aos obtidos en 2014 e 2015. 
Atendendo aos hábitats empobrecidos (menos do 2%),  
correspóndense, como ven sendo habitual, con treitos de 
río canalizados ou con déficit hídrico como o Sar ao seu 
paso por Santiago de Compostela e o Limia ao seu paso por 
Xinzo. 

 

 

 

 

resultados IHF                        
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B. O Bosque de ribeira 

 
O bosque de ribeira é un elemento crucial para o bo 

funcionamento do ecosístema acuático. A súa degradación 
provoca un deterioro da calidade ecolóxica de todo o río. 

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 aspectos: 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 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. No 

estudo que o voluntariado realiza da calidade do bosque de 
ribeira é moi importante tamén a presenza de especies 
exóticas invasoras. Este aspecto determina o resultado final 
da aplicación do índice QRISI. 

A combinación da estrutura da ribeira, a súa continuidade 
e a conectividade coas formas vexetais adxacentes, permite 
aplicar o índice co que caracterizar o estado de 
conservación das nosas ribeiras en tres categorías: 

 

Valor Significado 

9 a 12 Estado óptimo, ben conservado 

5 a 8  Alteracións importantes 

1 a 4 Moi degradado, difícil recuperación 
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Dende o 2006,  vense observando que a calidade do 
bosque de ribeira dos treitos estudados polo voluntariado 
amosa uns valores que indican unha tendencia cara a 
degradación das masas boscosas que orlan os ríos, en 
2016 continúa esta situación. As marxes con alteracións 
importantes posúen porcentaxes parecidas ao ano  2015, e 
diminúen con respecto a 2014 e 2013. No ano 2014 a media 
de marxes moi degradadas en primavera foi do 18%; en 
2015 do 19%  e en 2016 este valor  supera xa o 20%. Isto 
pode indicarnos outra preocupante tendencia: as marxes 
con alteracións importantes evolucionan cara a 
degradación en vez de cara a recuperación. As beiras ben 
conservadas amosan valores lixeiramente mellores, a anos 
pasados, con porcentaxes entre o 40–45%.  Estes datos 
amosan que máis do 50% dos ríos estudados, tanto en 
primavera como en outono, presentan un bosque de 
ribeira en mal estado de conservación ben con alteracións 
importantes ou  moi degradado. En moitos casos a 
presenza de especies exóticas invasoras é determinante. 
Os treitos estudados coas dúas marxes moi degradadas 
correspóndense cos ríos Alvedosa, Gafos, Gallo, Sarela, 
Umia, Lagar, Mero e Limia entre outros.  

 

 resultados QRISI primavera 

 resultados QRISI outono 
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C. As alteracións 

 
 
A maioría das alteracións nos ecosistemas fluviais son 

producidas polas actividades humanas. Neste apartado o 
voluntariado fai un inventario da pegada humana presente 
no río, poñendo especial atención no cheiro e cor da auga; 
usos do solo; impactos detectados; presenza de refugallos; 
presenza de colectores e contaminación acústica e 
lumínica. Os resultados compleméntanse cos obtidos nos 
apartados de calidade físico–química e calidade biolóxica 
para a determinación final do estado de saúde do treito. 
 

Neste informe fixámonos nalgúns destes parámetros 
para poñer de relevo o grado de incidencia que teñen as 
alteracións sobre o ecosistema acuático e a súa evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual 2016 
 

15 
 

 

  

Cor e cheiro da auga. 

 

As propiedades organolépticas da auga poden dar 
moitas pistas sobre a súa calidade. 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 morte importante de peixes 
recentemente. 

 

Tanto en primavera como en outono predominan 
os treitos coa auga transparente (73 e 41 respectivamente). En 
segundo lugar os turbios, pero en menor cantidade (4 en 
outono e 18 en primavera); e por último con augas lamacentas 
apareceron 8 treitos en primavera. Ríos con augas turbias 
foron o Tea e o Grande de Xubia; con augas lamacentas e 
turbias o río Tambre en primavera ao seu paso polo concello 
de Frades. 

 
 

 
 
Estes resultados teñen correlación co cheiro da 

auga, así, a gran maioría dos treitos carecen de 
algún tipo de cheiro (80 en primavera e 42 en 
outono). Apareceron cheiros a sumidoiro nos ríos 
Sarela, Sar, Saíñas, Gafos e Tea entre outros. Con 
cheiro a ovos podres os ríos Lonia, Caselas e Gallo. 
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Impactos detectados. 

Os impactos aos que están sometidos os ecosistemas 
fluviais poden ser de diversa índole. Aqueles que producen 
unha modificación do réxime hidrolóxico, como 
canalizacións, explotacións hidráulicas, presas e represas 
son os máis facilmente detectables. Outros, como a 
presenza de escumas ou aceites son de máis difícil 
interpretación, xa que poden ter a súa orixe nas actividades 
humanas ou poden ser resultado da dinámica natural do río. 
En xeral,os impactos provocan prexuízos ao ecosistema 
fluvial 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. 

Como ven sendo habitual, os impactos máis 
relevantes  nos nosos ríos son a erosión das marxes e os 
bordes rozados (32%) –aspectos directamente relacionados 
coa calidade do bosque de ribeira–, as canalizacións, presas 
e represas (29%) e os impactos relacionados cos colectores  
(12%) e vertidos tanto legais como ilegais (19%),  estes 

ultimos  tamén nos informa de que os residuos constitúen 
un dos impactos máis importantes que sofren os nosos ríos.  
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Usos do solo. 

A conexión da zona de ribeira coa vexetación natural da 
conca é importante para a boa conservación do hábitat dos 
organismos que viven no río. A ausencia do deslinde do 
dominio público hidráulico ten provocado, historicamente 
en Galiza, a ocupación das ribeiras por actividades 
industriais, urbanísticas, agro–gandeiras e de lecer, así como 
por infraestruturas, que poden provocar unha degradación 
integral do ecosistema acuático. Respectar polo tanto a 
conectividade da zona de ribeira coa vexetación natural da 
bacía é importante para a boa conservación do hábitat. 

O uso do solo máis frecuente é, como en anos anteriores 
(2010-2015) o relacionado coa vexetación, ben sexa natural, 
en forma de arborado, bosque de ribeira, matogueiras, 
prados e campos abandonados (54%) como antrópica 

mediante cultivos, plantacións, choperas e reforestacións 
(14%). 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 moi frecuentes (23%). A presenza de rochedo nas 
beiras do río (2%)  pode indicar construción de escolleras 
como protección artificial da marxe, que xunto coas talas 
das árbores, supón tamén unha forte agresión ao medio 
fluvial. O 2% dos treitos estudados presentaban árbores 
taladas nas súas marxes . 
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Residuos 

A presenza de lixo nos ríos segue a ser un problema que  
afecta de forma moi importante ao medio acuático: cando 
os materiais son inertes (como os cascallos das 
construcións) modifica de maneira moi importante o 
substrato das marxes, mentres que se os materiais non son 
inertes (aceites, pilas ou produtos químicos) pode ser causa 
de contaminación poñendo en grave perigo aos organismos 
e ás persoas que poidan entrar en contacto con eles. 

Como é xa habitual, máis da metade dos treitos 
inspeccionados presentan algún tipo de residuo (63% do 
total),  sendo os plásticos con algo máis do 34% do total 
atopado (89 casos de 260), o lixo máis abundante. As latas, 
papel e vidro supoñen case o 45%. A cantidade de 
voluminosos −entullos, pneumáticos e ferralla−, que se 
atopan con case o 17% do total, é un factor moi agresivo 
para os nosos ríos. A cantidade diminuíu lixeiramente en 
relación a 2015 (22%) fundamentalmente pola ausencia de 
electrodomésticos. O 4% restante corresponde á categoría 
“outros”, na que é moi frecuente a presenza de  roupa. 
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Calidade Físico – Química. 

Outro apartado importante para determinar a calidade 
dunha masa de auga é a análise das súas características 
físico – químicas. Porén, intentar saber se o ecosistema 
acuático está contaminado baseándose só na análise destes 
parámetros presenta certas limitacións. Estas xorden das 
distancias temporais ou espaciais co foco de vertido. Outras 
limitacións, sobre todo para os parámetros químicos, poden 
ser debidas á precisión e ao estado de conservación dos 
reactivos empregados. 

 
 
 

A. Temperatura. 

A temperatura da auga pode presentar, de forma natural, 
pequenas variacións debidas á incidencia da luz solar, polo 
que é frecuente observar oscilacións ao longo do día e 
variacións anuais por mor 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 condiciona o 
desenvolvemento da vida no medio acuático. 

A medida de temperatura máis frecuente foi de 14°C− 15°C 
tanto na campaña de primavera como na de outono. Estes 
valores están dentro do rango normal. Acadáronse valores 
mínimos na primavera de 9°C nos ríos Arnego (Agolada) e 
Selmo (Folgoso do Courel). Ningún treito tivo Tª de 8°C, 
valor frecuente nos anos 2012-14. En 2016 non se mediron 
temperaturas de  superiores a 19ºC, cando en 2015 sí 
apareceron ríos con estes valores. 
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B. pH 

 

A escala pH mide o grao de acidez ou alcalinidade da 
auga. O intervalo concreto no que se desenvolve a maioría 
da biodiversidade está comprendido entre os valores 4 e 10 
da escala. Este é o rango de pH que mide o voluntariado do 
Proxecto Ríos 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 e por outra 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. 

Nas inspeccións que realiza o voluntariado, os valores de 
pH medidos correspóndense cos valores que se consideran 
normais para os ecosistemas fluviais . Aqueles treitos con 
pH 7 son os predominantes cun total de 58 en primavera e 
29 en outono. Con pH 6 apareceron 3 treitos en outono e 14 
en primavera. Houbo 20 treitos en primavera e 11 en outono 
con pH 8. En 2016 só nun río se mediu un pH de 5 tanto en 

primavera como en outono. Foi o río Pego no concello de 
Brión. É o cuarto ano consecutivo (2013–2016) que se mide 
este valor no mesmo treito de río.  
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C. Nitratos. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Practicamente a totalidade das inspeccións recibidas 
(94% en primavera e 95% en outono), a concentración de 
nitratos presentou valores normais de entre 0–5 mg/l. 
Apareceron en primavera cinco treitos con 20 mg/l que se 
corresponden cos ríos Sar (Santiago de Compostela), Rego 
de San Benito (Cambre), dous treitos do río Mero ao seu 
paso por Cambre e no río Tea (Ponteareas). En outono 
medíronse concentracións de 20 mg/l nos ríos Lagar (A 
Coruña) e no Rego de Tállara (Lousame). O río Limia, que no 
periodo 2012-14  amosara valores de concentración de 
nitratos de 20 mg/l, en 2016 –ao igual que en 2015− 
presentou valores normais tanto en primavera como en 
outono.
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Calidade biolóxica. 

 

O uso de indicadores biolóxicos para determinar a 
calidade dun ecosistema é un dos métodos máis utilizados 
pola comunidade científica.  Para as masas de auga doce, 
ríos concretamente, empréganse os macroinvertebrados: 
larvas de insectos, moluscos, hirudíneos, etc, que viven nos 
nosos cursos fluviais, aínda que existen outros organismos 
como os peixes, os anfibios ou as algas que tamén poden 
informar da calidade dun ecosistema acuático. O uso de 
macroinvertebrados está recomendado pola Directiva 
Marco da Auga, 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. 

A escala de valores empregada neste índice, que se 
corresponde cunha escala de cores, vai dende o moi bo ata 
o malo 

Dos 140 treitos de río estudados, a maioría deles (72% 
en primavera e 84% en outono) presentaron unha saúde boa 
ou moi boa. Na campaña de outono aumenta 
considerablemente en relación aos anos 2013 (76%), 2014 
(63%) e 2015 (74%). Porén, o dato de primavera diminúe en 
relación ao mesmo período 2013 (85%), 2014 (78%) e 2015 
(83%). 

O voluntariado leva dende o ano 2010 facendo o estudo 
das comunidades de macroinvertebrados a nivel de familia 
para determinar con maior exactitude a calidade ecolóxica 
dunha masa de auga.  A tendencia dende ese ano, coa 
aplicación do novo índice é que predominan os treitos de río 
con calidade boa en detrimento dos que teñen moi boa 
calidade.  

Mantense no 2016 a migración dos treitos en moi bo 
estado cara a un bo estado de saúde, sobre todo na 
campaña de primavera, Por primeira vez, na campaña de 
primavera, os treitos en bo estado de saúde superan ao de  
moi bo saúde. En outono as porcentaxes dos ríos en moi bo 
estado e bo estado foron idénticas: 42%. 
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Os treitos con calidade moderada presentan 
porcentaxes similares ao período 2012-15 cuns 
valores promedio do 13%; en 2014 chegouse ao 17%. O 
19% dos treitos estudados en primavera tivo calidade 
moderada (valor  maior dende o ano 2012). 

Os treitos con calidade deficiente volven a valores 
próximos aos anos 2012-2015 cunha media entre 
campañas do 7,5% –no 2014  chegou ao 9%–. Estes 
valores se corresponden, en primavera, cos ríos Sar 
(Santiago), Umia (Ribadumia), Louro (Porriño), Grande 
de Xubia (Ferrol), Veiga (Guitiriz) e Landro (Viveiro); en 
outono os ríos con saúde deficiente foron o Mero 
(Cambre), o Landro (Viveiro) e o Limia (Xinzo). 

En canto aos treitos con mala calidade, temos en 
2016 dous treitos, un en primavera (1%) que se 
corresponde co río Arteixo  e outro en outono( 2%)cun 
treito do río Mero ao seu paso por Cambre. 

As ispeccións dos ríos Louro e Sar, que en anos 
anteriores amosaron mala calidade, en 2016 obtiveron 
saúde deficiente.

 resultados  calidade biolóxica 
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Datos por bacías 

 

A bacía hidrográfica é a unidade fundamental de 
estudo e reflicte o estado das masas de auga pertencentes 
a unha mesma área xeográfica. En Galiza existe unha 
agrupación administrativa dos ríos, concentrando varios ríos 
na mesma bacía hidrográfica. Así pois, temos cinco concas: 
Rías Baixas, Miño – Sil, Arco Ártabro e Fisterrá, Limia – Douro 
e Cantábrica. 

A bacía das Rías Baixas é a que aglutina a maior parte 
dos grupos participantes e na que máis inspeccións se 
realizan. Respecto a outros anos, na bacía do Arco Ártabro 
continúa aumentando a participación chegando ata o 29% 
consolidándose como segunda conca máis estudada polo 
voluntariado do Proxecto Ríos. A conca dos ríos que verten 
ao Cantábrico voltou a valores de 2013 e 2015, cun 6%, 
mentres que a do Limia – Douro, cun 2% rexistra o valor máis 
baixo dende o inicio do Proxecto. As porcentaxes en detalle 
pódense ver no seguinte gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguido facemos un tratamento dos datos 
recibidos por bacías. 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. 
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Calidade do hábitat 

Na bacía das Rías Baixas os resultados da calidade do 
hábitat aumentan ata acadar porcentaxes excelentes do 
77%, cando no período 2011–2015 oscilaban entre 55 – 65%. 
Pola contra, os hábitats con calidade moderada diminúen 
ata o 21%, cando en anos anteirores os valores foron do 35 – 
45%. Na conca do Arco Ártabro, o hábitat dos ríos 
experimentou unha paulatina melloría dende o 2011, 
descendendo ano a ano os treitos con hábitat moderado ata 
chegar ao 26% en 2015. En 2016 repuntan lixeiramente ata o 
38% . Na bacía do Miño – Sil os resultados son mellores que 
en anos pasados cunha porcentaxe de treitos con calidade 
excelente do 73%, cando o rango dos anos 2011 – 2015 era 
do 55% – 65%. Nas tres bacías máis estudadas, os treitos con 

hábitat deficiente experimentan en 2016, ao igual que en 
2015, un descenso aparecendo  só na das Rías Baixas cun 
discreto 2%. Nas bacías Cantábrica e Limia – Douro, o 
número de inspeccións recibidas non foron suficientes 
como para que os resultados amosados na táboa sexan 
extrapolables ao conxunto da conca. 

En vista dos resultados entregados polo voluntariado en 
2016, a morfoloxía dos cauces estudados non están a sufrir 
importantes alteracións. Cabe salientar que na bacia do río 
Limia-Douro, o río Limia volve a amosar un estado deficiente 
no seu hábitat, sobre todo en outono, onde non existía fluxo 
de auga habendo só zonas de balsas illadas no cauce e 
zonas onde directamente non había auga.
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Estado do bosque de ribeira  

 

A bacía do Arco Ártabro é na que as masas de 
vexetación que forman o bosque de ribeira están mellor 
conservadas, con datos similares a 2015 e 2014 e  amosan 
un  lixeiro descenso naquelas marxes moi degradadas. A 
bacía do río Miño, que deixara de ser a conca na que os ríos 
presentaban maior calidade do bosque de ribeira nos 
pasados anos, recupera os valores que tiña en 2012 e 2013. 
Na bacía das Rías Baixas continúan aumentando as marxes 
moi degradadas chegando ata o 28% cun incremento de 13 
puntos respecto a 2014.  

A alteración e posterior degradación do bosque de 
ribeira é un feito que leva manifestándose dende o ano 
2010. Este ano 2016 existe unha lixeira recuperación 
aparecendo marxes ben conservadas nas bacías do Miño e 
do Árco Artabro. Porén, na bacía das Rías Baixas, que é da 
que máis inspeccións se reciben, o aumento das ribeiras 
moi degradadas é moi importante e non debemos baixar a 
garda en canto á conservación do bosque de ribeira. 

 

Para as bacías do Cantábrico e do Limia – Douro, os 
resultados non son concluíntes para o conxunto da conca, 
ao igual que sucedía coa calidade do hábitat, polo reducido 
número de inspeccións recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual 2016 
 

27 
 

 

Estado de saúde dos ríos 

 

En canto ao estado de saúde dos ríos, en xeral, nas 
bacías máis estudadas, Rías Baixas, Arco Ártabro e Miño – Sil 
apréciase un descenso na calidade dos ríos marcada polo 
incremento dos que posúen saúde moderada e deficiente. 
Ademais, con respecto a 2015, un 5% dos ríos da bacía do 
Arco Ártabro tiveron mala calidade. Así, nestas tres bacías 
nótase un descenso dos treitos en moi bo estado de saúde, 
medrando os de saúde moderada en relación a 2015. 

Nas bacías con menos inspeccións recibidas, os 
resultados amosan que na Conca do Limia–Douro –na que 
só se estudaron dous ríos– un deles tivo moi bo estado de 
saúde en primavera, mentres que o outro tivo saúde 
moderada en primavera e deficiente en outono no mesmo 
treito, datos iguais a 2015. Na Cantábrica por segunda vez 
aparece un río con saúde deficiente en primavera e en 
outono. No resto, predominan claramente os treitos en bo 
estado fronte aos moi bos. 

De forma natural as zonas de cabeceira dos ríos 
representan os lugares mellor conservados en canto á 
biodiversidade das comunidades de macroinvertebrados.  

 

Supoñen ademais a reserva de fauna que coloniza o 
resto do río augas abaixo, por iso é de vital importancia a 
súa conservación e coidado. Os mellores resultados dos 
treitos estudados polo voluntariado pertencen a cursos 
medios e altos dos nosos ríos, ou a zonas que non 
presentan unha elevada influenza das actividades humanas. 
Pola contra, os índices biolóxicos máis baixos seguen a ser 
os que atravesan cidades ou núcleos de poboación. 
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Bacía das Rías Baixas 

A conca das Rías Baixas é a que concentra unha maior participación. No presente ano chegaron ao Proxecto Ríos 59 
inspeccións (46 en primavera e 13 en outono). Os resultados dos índices de calidade quedan resumidos na táboa que sigue: 

 

 
Río Hábitat 

Bosque Ribeira 
Calidade biolóxica 

Presenza de 
EEI Marxe Esquerda Marxe Dereita 

P
ri

m
av

e
ra

 

Almofrei Excelente    
Almofrei  Alteracións importantes   
Almofrei     
Almofrei    Moi bo  
Alvedosa  Moi degradado Bo  
Arnego     

Bermaña  Ben conservado   
Carracedo     

Chanca     

Chonia     
Corgo Moderado    

Da Groba      

De Baíña      
Eifonso     
Furelos Excelente     
Gafos   Moderado  
Gallo     
Liñares  Ben conservado Bo  
Miñor     
Miñor  Alteracións importantes Moi bo  
Pego     

Peitieiros Excelente Ben conservado   

Pintillón     
Rego Carboeiro  Moi degradado   

Rego de Barxa      
Rego de Tállara      
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Rego dos Fornos   Moderado  
Saíñas      
Sar   Deficiente  
Sar      

Sarela     
Sarela     
Sarela     
Sarela Moderado Moi degradado Bo  
Tambre     
Tambre Excelente  Moi bo  

Tomeza     
Tomeza  Alteracións importantes   
Tomeza     
Umia     
Valdexería  Moi degradado   
Valga Excelente     
Verduxo    Moi bo  

Verduxo      
Verduxo      

Verduxo  Ben conservado   

O
u

to
n

o
 

     

Almofrei     
Baíña Excelente     
Da Groba      

Eifonso Sen datos Sen datos   
Gallo Moderado   Bo  
Pego     

Peitieiros     
Rego de Tállara      
Sarela     
Tambre Excelente  Moi bo  
Ulla     
Umia      
Valga      
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Bacía das Rías Baixas 

Primavera 2016 Outono 2016 
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Bacía do Miño – Sil 

 A conca do río Miño tamén presenta unha participación importante, pero acusa un descenso ano tras ano chegando ata 
as 29 inspeccións recibidas, 18 na campaña de primavera e 11 na de outono. Neste caso a táboa é a seguinte: 

 

Río Hábitat 

Bosque Ribeira 

Calidade biolóxica 
Presenza 

de EEI 
Marxe 

Esquerda 
Marxe Dereita 

P
ri

m
av

e
ra

 

Barbantiño   Moi bo  
Caselas     
Delque Excelente     
Lavandeira     
Lodoso  Ben conservado   

Lonia      
Loña   Moderado  
Lor      

Lor     

Louro Moderado    
Louro  Alteracións importantes Deficiente  
Neira Sen datos    

Neira     
Selmo  Alteracións importantes Bo  

Tea     
Tea  Ben conservado   
Tea   Moi degradado   
Veiga     

O
u

to
n

o
 

Barbantiño Excelente  Moi Bo  
Delque    Bo  
Ladra     
Lonia  Alteracións importantes   

Louro Moderado    
Louro     
Pego   Bo  

Rego das Veigas  Ben conservado   

 Tea   Moi bo  
 Tea     
 Tea      
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Bacía do Miño – Sil 

Primavera 2016 Outono 2016 
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Bacía do Arco Ártabro e Fisterrá 

A participación do voluntariado nos ríos que verten as súas augas na bacía do Arco Ártabro e Fisterrá reflectiuse en 40 
treitos inspeccionados (25 en primavera e 15 en outono). Os índices de calidade amósanse a continuación. 

 

 
Río Hábitat 

Bosque Ribeira Calidade 
biolóxica 

Presenza de EEI Marxe Esquerda Marxe Dereita 

P
ri

m
av

e
ra

 

Anllóns      
Arteixo    Malo  
Fonte da Fraga Moderado Sen datos   

Frades  Alteracións importantes Bo  

Grande  Ben conservado   

Grande de Xubia   Deficiente  

Lagar  Moi degradado   
Mandeo     

 
Mandeo     

 
Mandeo    

 
Mandeo  Ben conservado Moderado  
Mandeo     

Mero Moderado    
Mero    Bo  
Mero      
Mero Excelente    
Mero     

Mero   Moi bo  
Mero  Moi degradado   
Mero Moderado    
Miodelo  Sen datos   
Monelos   Moderado  

Rego de San 
Benito 

Excelente    

Rego do Batán    Moi bo  
Valiñas  Alteracións importantes  
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O
u

to
n

o
 

Lagar  Moi degradado   
Mandeo      
Mandeo    Sen datos  
Mandeo    

 
Mandeo Moderado  Moderado  
Mero  Ben conservado   
Mero   Malo 

 
Mero    Moi bo 

 
Mero  Alteracións importantes   
Mero   Deficiente  
Mero Excelente   

 
Mero    

 
Rego de San 
Benito 

  
 

 

Rego do Batán    Bo 
 

Valiñas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacía do Arco Ártabro e Fisterrá 

Primavera 2016 Outono 2016 
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Bacía do Limia - Douro 

 Nesta conca a participación é reducida, só se recibiron 3 inspeccións, 2 das cales pertencen ao río Limia ao seu paso por 
Xinzo. Este río amosa unha degradación importante no seu hábitat e bosque de ribeira, que pode percibirse claramente nas 
cores da seguinte táboa. 

 

 
Río Hábitat 

Bosque Ribeira 
Calidade 
biolóxica 

Presenza 
de EEI 

 Marxe 
Esquerda 

Marxe Dereita 

P
ri

m
av

e
ra

 

Cadós Excelente Alteracións importantes Moi bo  

Limia Moderado   Moderado  

O
u

to
n

o
 

Limia Degradado Moi degradado Deficiente  

 

 

 

 

 

Bacía do Limia-Douro 

Primavera 2016 

 

Outono 2016 
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Bacía do Cantábrico 

 Os ríos estudados da Vertente Cantábrica teñen pouca representación no Proxecto Ríos con 9 inspeccións recibidas en 
todo o ano. Os treitos escollidos polo voluntariado nesta conca presentan unha degradación importante do bosque de ribeira, 
tal como se mostra na táboa: 

 

 

 
Río Hábitat 

Bosque Ribeira Calidade 
biolóxica 

Presenza 
de EEI Marxe Esquerda Marxe Dereita 

P
ri

m
av

er
a

 

Bravos Excelente  Bo  
Bravos  Alteracións importantes   
Lamas  Sen datos Moi Bo  
Landro   Deficiente  
Pequeno     

O
u

to
n

o
 

Landro Excelente Ben conservado    
Ouro  Alteracións importantes Moi bo  

Pequeno  Moi degradado  Bo  

Xunco     
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Bacía do Cantábrico 

Primavera 2016 

Outono 2016 
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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 os caranguexos vermello e sinal 
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. Durante os últimos anos 
Proxecto Ríos e ADEGA teñen desenvolvido actuacións 
noutros ríos, como o Liñares e noutros ecosistemas 
acuáticos: lagoas litorais, dunas, charcas, etc… 

Este traballo de inventariado da EEI é  tan importante 
como a detección precoz 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. Durante o 
ano 2016 comezouse a colaboración coa plataforma 
www.biodiversidade.eu: un mapeado participativo de EEI 
que sirva como inicio ao Atlas galego de EEI. 

Nas seguintes táboas recollese a presenza de EEI nos 
treitos de río estudados polo voluntariado. Ponse de 
manifesto a elevada cantidade de especies invasoras que 
habitan nos nosos ríos: o 78% de dos treitos de río estudados 
tanto en primavera como en outono presentaba algunha 
especie invasora.  
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Bacía das Rías Baixas  
 

Practicamente en todas as concas estudadas os datos referidos á presenza de flora son moito máis abundantes que os 
de fauna pola dificultade que presenta esta para ser detectada. Porén, cada ano, o voluntariado vai identificando máis especies, 
fauna incluída. Eucalipto, acacia negra e falsa acacia son as tres especies que máis presenza teñen nos ríos estudados, 
seguidas de cerca pola herba tintureira, cala, tradescantia e tritonia. O fento de auga –especie invasora moi perigosa– que xa 
apareceu no período 2013-2015 en diferentes ríos; en 2016 ésta presente nos ríos Bermaña, Sarela e Valga. O Bambú, especie 
tamén moi invasiva apareceu nos ríos Bermaña, Pintillíon e Sarela. Consolídanse estas especies, ano tras ano, como as máis 
frecuentes ligadas ao ríos da conca das Rías Baixas. 

Das especies animais, o visón americano foi visto en 2 ríos de esta bacía (Tomeza, e Liñares). Outras especies de fauna 
como a ameixa asiática localizouse no río Ulla; o caranguexo vermello americano detectouse nos ríos Sarela, Tomeza e Umia. 

 
EEI/Río Almofrei Alvedosa Bermaña Baíña Chonia Eifonso Furelos Gafos Gallo Liñares Miñor Peitieiros Pintillón 

FA
U

N
A

 Mexilón de Nova Zelandia 
        

 
 

   

Perca americana 
        

 
 

   

Sapoconcho de Florida 
        

 
 

   

Troita arco-iris 
        

 
 

   

Visón americano              

FL
O

R
A

 

Acacia negra              

Ailanto 
 

            

Bambú              

Cala              

Campaíña              

Cana              

Egeria densa 
 

            

Elodea canadensis 
 

            

Eucalipto              

Falsa acacia              

Fento de auga              
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Herba da Pampa              

Herba tintureira              

Mimosa              

Pasto mel              

Sebes              

Tradescantia sp.              

Tritonia sp.              

Xacinto de auga              

 

 

 
EEI/Río Rego de Barxa Rego de Tállara Rego dos Fornos Saíñas Sarela Tambre Tomeza Ulla Umia Valdexería Valga Verduxo 

FA
U

N
A

 

Ameixa asiática                   

Caranguexo sinal americano                   

Caranguexo vermello americano                   

Sapoconcho de Florida                   

Troita arco-iris              

Visón americano              

FL
O

R
A

 

Acacia negra             

Ailanto 

 
           

Bambú             

Cala             

Campaíña 

 
           

Cana             

Egeria densa 

 
           

Elodea canadensis 

 
           

Eucalipto             

Falsa acacia             

Fento de auga 

 
           

Herba da Pampa             

Herba tintureira             

Mimosa             

Pasto mel             

Sebes             

Tradescantia sp.             

Tritonia sp. 

 
           

Xacinto de auga             
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Bacía do Miño 

 

Dende o 2012 hai rexistros da presenza de EEI na bacía do Miño – Sil.  En 2016 notificouse presenza de EEI en 10 dos 15 
ríos estudados. Os ríos Louro, Tea e Caselas son nos que máis abundancia se atopou. Acacia negra e eucalipto son as especies 
de flora máis frecuentes, seguidas de cerca pola cala e herba tintureira. En canto á fauna, so se citou o visón americano nos ríos 
Louto e Neira. 

 

 
EEI/Río Barbantiño Caselas Delque Ladra Lavandeira Lonia Loña Louro Neira Tea 

FA
U

N
A

 

Ameixa asiática           

Caranguexo sinal americano           

Caranguexo vermello americano           

Carpa           

Gambusia           

Mexilón de Nova Zelandia           

Perca americana           

Sapoconcho de Florida           

Troita arco-iris           

Visón americano           

FL
O

R
A

 

Acacia negra           

Ailanto           

Bambú           

Cala           

Campaíña           

Cana           

Egeria densa           

Elodea canadensis           

Eucalipto           

Falsa acacia           
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Fento de auga           

Herba da Pampa           

Herba tintureira           

Mimosa           

Pasto mel           

Sebes           

Tradescantia sp.           

Tritonia sp.           

Xacinto de auga           
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Bacía do Arco Ártabro e Fisterrá 

Nesta conca a presenza de flora exótica invasora segue a ser habitual nos treitos estudados polo voluntariado. A especie 
máis abundante é o eucalipto, presente en 7 ríos dos 9 estudados. O río Mero é un dos que máis EEI presenta contando tamén, 
como en anos anteriores, coa presenza de ameixa asiática e os caranguexos vermello e sinal americano. O río Mandeo é outro 
que alberga gran cantidade de invasoras, algunhas moi perigosas como o ailanto; no caso da fauna é destacable a presenza de 
visón americano. No río Anllóns detectouse a presenza de Troita Arco-iris. 

 

 
EEI/Río Anllóns Arteixo Lagar Mandeo Mero Miodelo Rego do Batán Rego de San Benito Valiñas 

FA
U

N
A

 Ameixa asiática          

Caranguexo sinal americano          

Caranguexo vermello americano          

Troita arco-iris          
Visón americano          

FL
O

R
A

 

Acacia negra          

Ailanto          

Bambú          

Cala          

Campaíña          

Cana          

Egeria densa          

Elodea canadensis          

Eucalipto          

Falsa acacia          

Fento de auga          

Herba da Pampa          

Herba tintureira          

Mimosa          

Pasto mel          

Sebes          

Tradescantia sp.          

Tritonia sp.          

Xacinto de auga          
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Bacías do Limia – Douro e Cantábrico 
 

Aglutinamos o estudo das EEI nestas bacías porque se reciben moi poucas inspeccións. O eucalipto e acacia negra son 
as especies máis abundantes no Cantábrico. No río Limia o fento de auga medra abundantemente nas balsas que se forman na 
época de seca, e foi citado xa en anos anteriores. En canto á fauna, é destacable a presenza de caranguexo vermello. 

 

 

    CANTÁBRICO LIMIA - DOURO 

  EEI/Río Bravos Lamas Landro Ouro Pequeno Xunco Cadós Limia 

FA
U

N
A

 

Ameixa asiática 
 

       

Caranguexo sinal americano 
 

       

Caranguexo vermello americano 
 

       

Carpa 
 

       

Gambusia 
 

       

Mexilón de Nova Zelandia 
 

       

Perca americana 
 

       

Sapoconcho de Florida 
 

       

Troita arco-iris 
 

       

Visón americano 
 

       

FL
O

R
A

 

Acacia negra         

Ailanto         

Bambú         

Cala         

Campaíña         

Cana         

Egeria densa         

Elodea canadensis         
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Eucalipto         

Falsa acacia         

Fento de auga         

Herba da Pampa         

Herba tintureira         

Mimosa         

Pasto mel         

Sebes         

Tradescantia sp.         

Tritonia sp.         

Xacinto de auga         
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Conclusións 
 

Participación 

En 2016 sumáronse 31 novos grupos ao Proxecto Ríos, 
chegando a un total de 353. Continua así o aumento de 
persoas que están a participar no estudo e conservación 
dos nosos ríos. Durante estes catro últimos anos, 2012-2015, 
a evolución dos grupos está nunha fase de estabilización, 
sendo moi parecida a cantidade de grupos que se suman 
cada ano. Da totalidade dos grupos, enviaron as inspeccións 
de río o 41%, similar a anos anteriores.  A campaña de outono 
é nestes últimos anos na que menos inspecciós se reciben, 
mentres que a de primavera mantén o número de 
inspeccións recibidas en relación a anos anteriores, cun total 
de 96, cando en 2015, 2014 e 2013 foron 97, 88 e 73 
respectivamente. Para 2017 estimulararase a participación 
durante a campaña de outono para mellorar os datos de 
participación. 

O xeoportal do Proxecto Ríos creado en 2012 estivo xa 
completamente operativo no ano pasado e durante o 2016, 
potenciouse o uso por parte do voluntariado. Na actualidade 
pódense consultar os resultados das inspeccións de 
prácticamente todos os grupos que realizaron saídas en 
2016. 

 

En canto á participación por provincias, A Coruña é na 
que máis grupos existen, seguida moi de preto pola de 
Pontevedra. As porcentaxes entre unha e outra provincia 
son similares, 40 e 36% respectivamente, datos iguais ao 
ano 2015. Este ano a provincia de A Coruña recibíu máis 
inspeccións que a de Pontevedra, cando nos derradeiros 
anos foi á inversa, aínda que con moita proximidade. Lugo 
aumentou a súa porcentaxe de participación en relación ao 
período 2010–2015 (13%) obtendo un 14%. Ourense acadou 
un 10% no total de número de grupos, valor moi parecido a 
2015 (11%).  

A asistencia ás actividades organizadas ao longo de todo 
o ano como cursos de formación, roteirríos, encontro de 
voluntariado, campos de voluntariado e limpeza simultánea 
foi moi satisfactoria, cubríndose en todos os casos as prazas 
ofertadas. En 2016 fixéronse 35 saídas formativas, dato 
similar a 2014 (32), que ofrecen apoio aos grupos do 
Proxecto Ríos e estimulan a participación do voluntariado.
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Calidade Hidromorfolóxica. 

Co estudo da calidade hidromorfolóxica pretendemos 
coñecer cal é estado de conservación dos diferentes 
elementos físicos que compoñen o ecosistema fluvial. Estes 
elementos son a base onde se asentarán as comunidades 
animais e vexetais do ecosistema. É polo tanto fundamental 
que a súa estrutura e morfoloxía sexa a axeitada para o seu 
desenvolvemento. A degradación destes elementos supón 
un empobrecemento xeral destas comunidades que non 
poden desenvolver con normalidade os seus ciclos vitais. 
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 complémentanse cos parámetros físico-
químicos e biolóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de calidade do hábitat en 2016 foron similares 
aos dos anos 2014 e 2015, con máis da metade dos treitos 
estudados, tanto en primavera como en outono, con 
hábitats ben constituídos (68% en primavera e 79% en 
outono). Aínda así, aproximadamente o 30% dos treitos de 
río estudados amosaron alteracións e degradación no seu 
hábitat.  
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As árbores que medran nas ribeiras dos ríos constitúen 
tamén un elemento morfolóxico fundamental do 
ecosistema fluvial. Dende o inicio do proxecto, e moito máis 
nos últimos anos, estableceuse unha tendencia que 
manifestaba a situación de degradación na que se atopan o 
bosque de galeria que acompañan ao río. En 2016 os 
resultados son moi parecidos a 2015 e 2014, e so arredor do 
40% das masas arbóreas do bosque de ribeira se atoparon 
en bo estado de conservación. En 2014 a media de marxes 
moi degradadas en primavera foi do 18%; en 2015 do 19%  e 
en 2016 este valor  supera o 20%. As marxes con alteracións 
importantes posúen porcentaxes parecidas ao ano  2015, e 
diminúen con respecto a 2014 e 2013. Isto pode indicarnos 
outra preocupante tendencia: as marxes con alteracións 
importantes evolucionan cara a degradación en vez de cara 
a recuperación.  

Para completar o estudo da calidade hidromorfolóxica o 
voluntariado analiza tamén os impactos que se detectan no 

río, a cor e cheiro da auga, os usos do solo e a presenza de 
refugallos. En 2016 os impactos máis relevantes nos nosos 
ríos foron: erosión das marxes, presenza de represas e 
presas, bordes rozados, canalizacións e colectores entre 
outros. 

Nos usos do solo temos que o máis frecuente é a 
presenza de vexetación, ben sexa en forma de bosque de 
ribeira, de prados e herbas altas ou de cultivos; a 
continuación as infraestruturas, vías de comunicación, áreas 
recreativas e zonas urbanizadas, son os usos máis 
abundantes. A cor e cheiro da auga non amosaron grandes 
cambios con respecto a 2014 e 2015, sendo transparente na 
maioría dos treitos estudados e non presentando olores 
significativos, agás algúns treitos con cheiros a sumidoiro e 
ovos podres. En canto aos residuos, os plásticos seguen ser 
o tipo de refugallo que máis presenza ten nos ríos, seguidos 
por latas, papel, vidro e voluminosos (entullos, pneumáticos 
e ferralla). 
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Calidade físico-química 

Na calidade físico–química o voluntariado analiza a 
Temperatura da auga, o pH e a concentración de nitratos. 

En canto á Tª os valores acadados nas inspeccións 
recibidas foron normais tanto en primavera como en outono 
na maioría dos treitos, sendo o valor medio de 15 °C. En 2015 
apareceron varios treitos con valores anormais de Tª, con 
valores de ata 22°C. En 2016 non houbo ningún treito dos 
estudados que amosara este valor; tampouco valores de 20 
ou 21°C. Mediuse no río Arnego, en primavera, unha Tª de 
9°C que foi o valor máis baixo. 

O pH é un parámetro bastante estable nos ecosistemas 
acuáticos. Para que existan variacións mantidas no tempo o 
río ten que estar baixo presión continua. Aqueles treitos con 
pH 7 son os predominantes cun total de 58 en primavera e 
29 en outono. Con pH 6 apareceron 3 treitos en outono e 14 
en primavera. Houbo 20 treitos en primavera e 11 en outono 
con pH 8. Rexistrouse só un treito onde se mediu un pH de 

5, valor que comeza a ser imcompatible co normal 
desenvolvemento da vida acuática. Foi no río Pego (Brión) 
por cuarto ano consecutivo. 

A concentración de nitratos nos informa da cantidade de 
materia orgánica disolta dentro da auga. Practicamente a 
totalidade das inspeccións recibidas (94% en primavera e 
95% en outono), a concentración de nitratos presentou 
valores normais de entre 0–5 mg/l. Apareceron en 
primavera cinco treitos con 20 mg/l que se corresponden 
cos ríos Sar (Santiago de Compostela), Rego de San Benito 
(Cambre), dous treitos do río Mero ao seu paso por Cambre 
e no río Tea (Ponteareas). En outono medíronse 
concentracións de 20 mg/l nos ríos Lagar (A Coruña) e no 
Rego de Tállara (Lousame). O río Limia, que en 2012, 2013 e 
2014 amosara valores de concentración de nitratos de 20 
mg/l, en 2016 –ao igual que en 2015− presentou valores 
normais tanto en primavera como en outono. 
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Parámetros biolóxicos 
 

O uso de índices  biolóxicos é o sistema máis 
amplamente utilizado para a determinación do estado de 
saúde dunha masa de auga pola comunidade científica, está 
recomendado pola Directiva Marco da Auga e é o que 
emprega o voluntariado do Proxecto Ríos. A sinxeleza e 
accesibilidade desta metodoloxía fai que sexa doada a súa 
aplicación por parte do voluntariado do Proxecto Ríos. Para 
concluír un determinado estado de saúde deberase ter en 
conta os parámetros físico–químicos e hidromorfolóxicos. 

 
En 2016 o voluntariado do Proxecto Ríos determinou 

que o 34% dos ríos estudados en primavera tiñan moi bo 
estado de saúde; en outono foron o 42% dos casos. Con 
estado bo, as porcentaxes se distribúen da seguinte forma: 
38% en primavera; 42% en outono. Para os estados 
moderado e deficiente temos as seguintes porcentaxes: 19% 
e 8% en primavera respectivamente e 7% e 7% para o 
outono. Por último, o 1% e 2% dos treitos estudados 
acadaron mala calidade en primavera e outono 
respectivamente. 

 Estes datos son similares aos de 2015 e 2014 en canto 
aos estados moi bo e bo;  o 19% dos treitos estudados en 
primavera tivo calidade moderada, cando en 2015 foi do 15% 
e en 2014 do 16%. Este valor é o maior dende o ano 2012. Os 
treitos con calidade deficiente volven a valores próximos ao 
período  2012-2015 cunha media entre campañas do 7,5% –
no 2014  chegou ao 9%–. Estes valores se corresponden, en 
primavera, cos ríos Sar (Santiago), Umia (Ribadumia), Louro 
(Porriño), Grande de Xubia (Ferrol), Veiga (Guitiriz) e Landro 
(Viveiro); en outono os ríos con saúde deficiente foron o 
Mero (Cambre), o Landro (Viveiro) e o Limia (Xinzo). 

En canto aos treitos con mala calidade, temos en 2016 
dous treitos, un en primavera que se corresponde co río 
Arteixo e outro en outono cun treito do río Mero ao seu paso 
por Cambre. 

 
 Continúa en 2016 a migración dos treitos en moi bo 

estado cara aqueles con bo estado de saúde sobre todo na 
campaña de primavera. En outono as porcentaxes dos ríos 
en moi bo estado e bo estado foron idénticas: 42%. 

É o primeiro ano do período 2012–2015 no que a 
porcentaxe na campaña de primavera de treitos en estado 
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bo (38%) supera aos que de estado moi bo (34%). En 
consecuencia, ponse de manifesto un lixeiro trasvase de 
ríos entre categorías, constatando unha certa degradación 
da calidade dos ríos que se atopaban cun estado de saúde 
excelente. 
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Saídas formativas. 

 

As saídas formativas consisten na realización de 
inspeccións de río co apoio da equipa educativa do 
Proxecto Ríos. As saídas formativas constan de dúas partes: 
unha primeira na que se percorre o treito escollido e se 
identifican especies vexetais e animais tanto das marxes 
como do leito do río e na que tamén se realiza o esquema 
do treito inspeccionado. Ao longo do percorridoaproveitase 
para comentar diferentes aspectos relacionados cos 
ecosistemas fluviais, así como para contabilizar o patrimonio 

etnográfico e analizar 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.  

In 

      4 
Memoria 
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Na segunda parte da inspección escóllese un punto de 
mostraxe representativo do treito elixido onde se farán as 
análises e medicións dos parámetros fisico-químicos e 
biolóxicos. Dentro da duración das saídas realizase tamén a 
pé de río unha presentación sobre o Proxecto Ríos, sobre a 
metodoloxía de inspección e sobre aspectos relevantes que 
teñen que ver cos ríos e a súa xestión. 

En 2016 realizáronse 35 saídas formativas en 22 
concellos: 

Saída formativa no Roteirríos do Arnego. 12/03/2016. Río 
Arnego. 

Oficina de medio Ambiente da UDC. 06/04/2016. Río 
Lagar. 

CIFP A Granxa. 19/04/2016. Río Tea. 

IES Xelmirez II. 22/04/2016. Río Corgo. 

CPI de Pontecarriera. 26/04/2016. Río Tambre. 

Greenpeace Santiago. 26/04/2016. Río Sarela. 

CPI Ramón Piñeiro. 28/04/2016. Río Neira. 

CEIP A Florida. 28/04/2016. Río Pintillón. 

Concello de Cambre. 29/04/2016. Río Mero. 

Aturuxeiros de Bravos. 30/04/2016. Río Bravos. 

Escola Rosalía de Castro. 11/05/2016. Río Eifonso. 

IES Castro de Baroncelli. 18/05/2016. Río Támega. 

IES de Bande. 25/05/2016. Río Cadós. 

CEP Pedro Caselles. 26/05/2016. Río Pego. 

CEIP San Clemente. 27/05/2016. Río Bermaña. 

CEIP Laredo. 31/05/2016. Río Alvedosa. 

CIFP Politécnico de Santiago. 01/06/2016. Río Sarela. 

CIFP Politécnico de Santiago. 02/06/2016. Río Sarela. 

CPR Nosa Señora do Rosario. 03/06/2016. Río Iso. 

CEIP de Oroso. 07/06/2016. Río Tambre. 

CEIP do Camiño Inglés. 07/06/2016. Río Carboeiro. 

ADEGA Coruña. 10/06/2016. Río Monelos. 

Asoc. de Amigos do Mosteiro de Santa Catalina. 
11/06/2016. Rego de Frades. 

CIFP San Paio do Monte. 28/06/2016. Río Sarela. 

Aula da Natureza de Ourense. 12/07/2016. Río Miño 
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Aula da Natureza de Ourense. 03/08/2016. Río Miño. 

CIFP A Granxa. 05/10/2016. Río Tea. Grupo 1: 11:00 – 
14:30 

CIFP A Granxa. 05/10/2016. Río Tea. Grupo 2: 15:30 – 
18:30 

CPI de Cuntis. 06/10/2016. Río Gallo. 

CPI Pontecarreira. 18/10/2016. Río Tambre. 

Oficina de Medio Ambiente da UDC. 19/10/2016. Río 
Lagar. 

CPI A Picota. Mazaricos. 25/10/2016. Río Mazaricos. 

Asoc Cultura do País. 23/10/2016. Río Ladra. 

CEP Pedro Caselles. Tomiño. 03/11/2016. Río Pego. 

Asociación Dignidade. Lugo. 17/11/2016. Río Mera. 

. 
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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 2016 as seguintes: 

-Instituto Politécnico de Santiago de Compostela. 
26/05/2016. 

 

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… 
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En 2016 asistimos a: 

 Encontro da Rede Ibérica de Proxecto Ríos. O 
Porto, Portugal. 23 de xaneiro de 2016. 

 XXII Xornadas de Ecucação Ambiental da ASPEA. 
Viseu, Portugal. 8, 9 e 10 de abril de 2016. 

 Seminario Permanente de Voluntariado en Ríos. 
Valsaín, Segovia. 19, 20 e 21 de abril de 2016. 

 Xornada sobre Custodia do Territorio e 
Administracións Públicas. Rábade, 18 de 
novembro de 2016. 
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Roteirríos 2016 

Roteirríos é un programa de itinerarios organizado polo 
Proxecto Ríos que pretende unir ríos e persoas. No ano 2014 
continuouse coa andaina iniciada hai anos tentando achegar 
os cursos fluviais á cidadanía nun ambiente lúdico, así como 
dar a coñecer o patrimonio natural, cultural e social 
asociado. 

 

Roteiro polo río Arnego. 19 de marzo de 2016 

O 12 de marzo deu comezo o programa de itinerarios do 
Proxecto Ríos RoteirríosEn 2016 imos xa pola novena edición 
deste programa. Comezamos facendo unha visita ao río 
Arnego no espazo que corresponde ao LIC Sobreirais do 
Arnego da Rede Natura 2000. 

O río Arnego é un afluente do río Ulla que nace na serra 
do Faro e que atravesa a comarca do Deza en dirección 
norte ata desembocar no encoro de Portodemouros, de 
feito nace e morre no mesmo lugar: nace en Arnego de 
Rodeiro (Serra do Faro) e desemboca en Arnego de Vila de 
Cruces. En moitos treitos da ruta o río vai moi encaixado 
entre rochas básicas e xistos. É un espazo moi singular no 

que se mesturan especies vexetais atlánticas e 
mediterráneas. 
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Roteiro polo canón do río Mao. 23 de outubro de 2016 

O 23 de outubro desenvolveuse o Roteirríos de outono 
de 2016. Inicialmente estaba previsto realizar unha ruta polo 
río Requeixo en Manzaneda, mais a previsión do tempo non 
era moi boa polo que nos decantamos por  facer un 
itinerario polo canón do río Mao, afluente do Sil na comarca 
de Trives. 

É o canón do Mao unha impresionante paraxe onde 
conflúen natureza, etnografía, prehistoria e patrimonio 
arquitectónico industrial. 

Comezamos o roteiro co encontro dos participantes ás 
10:30h no bar Valilongo na estrada que vai dende Ourense a 

Castro Caldelas. Desprazámonos ata a aldea de Forcas, 
onde comezamos a andar. Dedicamos o día a coñecer o 
canón do río Mao, afluente do Sil que vai encaixado entre 
montes de granito dende os 800 m. de altitude. Fomos 
percorrendo a antiga levada de auga que nutría deste 
elemento á antiga Fábrica da Luz –hoxe reconvertida en 
albergue– situada preto da desembocadura do Mao no Sil. 
Dita levada vai pola curva de nivel a aproximadamente 700 
m., antes de baixar cara a fábrica. Foi un agradable paseo de 
baixa dificultade no que puidemos apreciar a densa 
vexetación que medra nas ribeiras do Mao. 
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Cursos de Formación 

 

Os cursos de formación do Proxecto Ríos celébranse na 
Estación de Hidrobioloxía do Encoro do Con (EHEC) 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 23 de Abril) 
centrouse en coñecer os peixes exóticos dos nosos ríos. A 
conferencia correu a cargo de David Nachón García, 
investigador da USC na Estación de Hidrobioloxía. 

O curso de outono, celebrado o 1 de outubro, estivo 
adicado a afondar no coñecemento das aves dos ríos 
galegos. Houbo unha conferencia marco impartida por 
Cosme Damián Romay Cousido, investigador da UDC e 
membro do Grupo Naturalista Hábitat. 

As prazas ofertadas para estes cursos cubríronse na súa 
totalidade, continúase así coa alta participación xa rexistrada 
en anos anteriores. 
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Bioblitz e XII Encontro de Voluntariado do Proxecto Ríos. 9 de xullo de 2016 

 
En 2016 continuamos coa temática iniciada o ano 

anterior de facer unha descuberta de biodiversidade 
(Bioblitz) para afondar máis no coñecemento da flora e a 
fauna que habita nos nosos ríos e ribeiras. Desenvolveuse 
esta actividade nas ribeiras do río Sor. 

Durante a mañá, nun percorrido de 10 Km, fomos 
descubrindo as diferentes especies de flora e fauna que 
medran no lugar e que fomos atopando. Pola marxe 
esquerda, río abaixo, do río Sor a través dun ben conservado 
bosque de ribeira, puidemos coñecer multitude de especies 
que habitan nas ribeiras dos nosos ríos. En total 
identificáronse 113 especies. 

Pola tarde, fíxose unha posta en común das especies 
identificadas polos participantes a través das fotografías que 
se foron tirando aos diferentes exemplares, para así 
confeccionar un listado da biodiversidade das ribeiras do río 
Sor. 
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 Campamento de Voluntariado Ambiental do Río Tea 

 
Durante a fin de semana do 20 ao 22 de maio, 

continuaron as actividades do Proxecto Tea, que ADEGA e o 
Proxecto Ríos desenvolven dende o ano 2007. Como en 
quendas anteriores, o voluntariado contou coa ferramenta 
axeitada para a realización das actividades de eliminación, 
un seguro de responsabilidade civil e accidentes colectivos, 
o aloxamento, manutención e actividades complementarias 
como un roteiro polo río Alén que serviu para coñecer máis 
de cerca os valores naturais que alberga a conca do río Tea. 

A primeira xornada (venres) comezou coa charla de 
benvida e de explicación de cómo se ían desenvolver as 
actividades de eliminación do seguinte día. Nesta xornada 
introdutoria entregóuselle ao voluntariado participante o 
material de campo, composto por o caderno das especies 
invasoras sobre as que se traballa, unha enquisa de 
valoración, o programa das actividades, os dereitos e 
deberes do voluntariado, etc. Unha vez rematada a 
exposición abriuse un pequeno coloquio onde o 
voluntariado expuxo dúbidas, realizou comentarios, etc…  

A xornada do sábado estivo adicada á eliminación de flora 
exótica invasora. Unha vez no río inspeccionáronse as zonas 
nas que se estivo traballando en anos anteriores. Un dos 
obxectivos deste campo é facer un seguimento dos 
traballos desenvolvidos en campos anteriores actuando 
sobre os rebrotes no caso de habelos.  
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Continuaronse os traballos na zona onde en 2015 se 
deixara libre de A. dealbata e na que existían rebrotes. Logo, 
seguiron na nova mancha encetada en 2015 e que non 
quedara completamente limpa. Comprobouse que os aneis 
de descortizado aplicados o ano anterior fixeran o seu 
efecto secando os individuos de maior porte. Porén, a 
cantidade de rebrotes de raíz era moi numeroso.  

O domingo, dedicámolo a poñer en común os 
apuntamentos sobre os traballos realizados o día anterior e 
a facer un roteiro polo río Alén, onde apreciamos a flora 
característica que acompaña ás carballeiras termófilas que 
habitan nesta comarca. 
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IX Limpeza Simultánea de Ríos. 2 de outubro de 2016 

Realizouse a IX Limpeza Simultánea de Ríos en 46 
concellos de toda Galiza. En cada localidade a actividade foi 
coordinada por diferentes entidades, dende asociacións 
ecoloxistas, culturais… até comunidades de montes, 
empresas, ANPAS e concellos, chegando ás 59 entidades. 
Houbo concellos nos que participaron varias asociacións 
limpando diferentes ríos como foi o caso de A Estrada, 
Gondomar ou Fene entre outros. Este ano fíxose a limpeza 
en 48 treitos de río e participaron 762 persoas. 

Neste noveno ano continúan a sumarse á iniciativa 
concellos, asociacións de pescadores, culturais, xuvenís, 
ecoloxistas… de moitos lugares de Galicia. Outros grupos 
levan participado nesta iniciativa dende os inicios, e ao 
longo destes sete anos podemos observar unha diminución 
de lixo nos treitos dos ríos custodiados por estas entidades. 
É dicir, cando a implicación nas actividades de conservación 
provén das veciñas e veciños dunha zona, 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”. 

Calculamos que os residuos de tódolos concellos suman 
un total de case 13 toneladas, pero debemos lembrar que o 
noso principal obxectivo non era este, senón concienciar á 
sociedade da necesidade de manter limpos os ríos. O 
voluntariado denuncia que a situación dos nosos ríos debe 
mudar. 

No seguinte cadro aparecen en detalle os Kg retirados 
de cada río polos voluntarios dos diferentes concellos. 
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Concello Grupo Nº Voluntarios Río 
Kg 

A Estrada Asoc. pola Defensa do Val do Liñares  16 Liñares 500 

A Guarda Asocciación A Jalleira 19 Folón 550 

Allariz CEA O Rexo 37 Arnoia 250 

Ames Concello de Ames 7 Sar 100 

A Merca Asoc. Xuvenil Xoldreira  19 Arnoia 50 

Ares 
Asoc. Amigos do Mosteiro de Sta. 

Catalina de Montefaro 
15 Frades 10 

Arzúa Asoc. Pescadores do Iso 20 Iso 250 

Bande Concello de Bande 8 Limia 150 

Barreiros Colectivo Cultural Ollomao 10 Masma 100 

Barro A Barosa 6 Barosa 30 

Betanzos Fragas do Mandeo 17 
Mandeo e 

Mendo 
550 

Caldas de Reis Independientes de Caldas de Reis 15 Umia 200 

Cambre Oficina de voluntariado de Cambre 27 Mero 250 

Carballo Senda Nova 16 Anllóns 150 

Compostela 
ADEGA Compostela 

 Gentalha do Pichel, Semente 
40 Sar 650 

Coruña 
ADEGA Coruña, AAVV Feáns 18 Monelos 100 

OMA UDC 13 Lagar 50 

Covelo Concello de Covelo 8 Verdexo 120 

Culleredo Asoc. Naturalista Hipsella 19 Valiñas 60 

Cuntis Asoc. Cultural “O Fervedoiro” 12 Gallo 150 

Fene 
AETNA 

Asoc. Betula 

 Baa 180 

9 Baa 250 

Ferrol ADEGA Trasancos 9 Baa 200 

Folgoso do Courel CPI Uxío Novoneyra 20 Moreda 60 
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Gondomar 
Asoc A Groba 

Asoc Pedraghullo & AAVV Vincios 
35 Miñor e Zamáns 2200 

Lugo 
ADEGA Lugo 

20 Miño 400 
Plataforma Lugo de Cara ao Miño 

Marín Grupo Cultural Ronsel 25 Loira 150 

Melide Asoc. De Pescadores do Río Furelos 6 Catasol 100 

Meis CPI Mosteiro-Meis 15 Rego San Tomé 150 

Negreira Asoc. Afonso Eanes 13 Barcala 150 

Nigrán Concello de Nigrán 10 Miñor 500 

Ourense Aula Natureza Río Miño 35 Miño 75 

Parada de Sil A Fábrica da Luz 6 Mao 30 

Poio Plataforma Veciñal Samieira 10 Freiría 70 

Porriño Asoc. Española de Herpetoloxía 3 Louro 50 

Ponteareas Plataforma pola defensa do Tea 17 Tea 1000 

Pontecesures Baudea Aventura 3 Ulla 200 

Pontevedra 
Vaipolorío,  

Fundación Juan XXIII e APDR 
16 Gafos 300 

Rianxo Concello de Rianxo Adiada   

Ribadumia Colectivo Ecoloxista do Salnés 13 Umia 550 

Salceda de Caselas Asoc. Trezecatorze 19 Caselas 320 

Salvaterra de Miño Asociación Lazoiro 25 Tea 500 

San Sadurniño Concello San Sadurniño Adiada   

Sarria 
Asoc. Cultural Crearte 

Plataforma Sarriana polo Río 
15 Celeiro 500 

Teo Asociación Carballeira 14 Tinto 150 

Tomiño 
CEP Pedro Caselles 17 Pego 65 

Teixugos do Miño 11 Miño 150 

Vigo 
ADEGA Vigo 

Asoc. Lagares Vivo 
40 Lagares 200 

Verín Asociación CDR Portas Abertas 14 Támega Sen datos 

TOTAL 59 762 48 12.770 
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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 2016: 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 2016: Para divulgar esta actividade se editaron 
cartaces divulgativos. En primavera realizouse o primeiro 
roteiro relacionado coa flora nemoral dos nosos ríos. 

CURSOS DE FORMACIÓN 2016: Nas xornadas de formación, 
que se desenvolven ao inicio das campañas de primavera e 
outono, editáronse cartaces divulgativos co programa dos 
cursos. 

REEDICIÓN DE MATERIAIS: En 2016 reeditouse a escala 
colorimétrica para as medicións da calidade físico – química 
da auga. 

In 

     5 
Materiais 

Editados 
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CAMPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL NO RÍO TEA: 
Continuando cos campos de voluntariado do período 2008 
– 2016, desenvolveuse, no mes de maio, o 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. 

XII ENCONTRO DE VOLUNTARIADO. BIOBLITZ, DESCUBERTA 
DE BIODIVERSIDADE: Para esta importante actividade anual 
na que o voluntariado é o protagonista, editáronse cartaces 
para a súa divulgación nas redes sociais e páxinas web. 

LIMPEZA SIMULTÁNEA DE RÍOS: Para levar a cabo a 
actuación e divulgala, editouse un cartaz que se enviou a 
todos os coordinadores en cada zona. 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. 
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Actividades mensuais do Proxecto Ríos 

 

XANEIRO 

23/01/2016. Encontro da Rede Ibérica de Proxecto Ríos 

FEBREIRO 

02/02/2016. Presentación do Informe Anual 2015 do Proxecto Ríos. 

 

In 

6 
  Anexos 
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MARZO 

12/03/2016. Roteirríos polo Arnego. 

 

ABRIL 

8, 9 e 10/04/2016. XXII Xornadas de Educación Ambiental da ASPEA. 

06/04/2016. Saída formativa coa OMA da UDC. 

19/04/2016. Saída formativa co CIFP A Granxa. 

20, 21 e 22/04/2016. Seminario Permanente de Voluntariado en Ríos. 

22/04/2016. Saída formativa co IES Xelmirez II. 

23/04/2016. XXIII Xornadas de Formación do Proxecto Ríos. 

26/04/2016. Saída formativa co CPI Pontecarreira. 

26/04/2016. Saída formativa con Greenpeace Santiago. 

28/04/2016. Saída formativa co CPI Ramón Piñeiro. 

28/04/2016. Saída formativa co CEIP A Florida. 

29/04/2016. Saída formativa co Concello de Cambre. 
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30/04/2016. Saída formativa coa Asoc. Aturuxeiros de Bravos. 

 

MAIO 

11/05/2016. Saída formativa coa Escola Rosalía de Castro. 

18/05/2016. Saída formativa co IES Castro de Baroncelli. 

20, 21 e 22 de Maio. Campo de Voluntariado no río Tea. 

25/05/2016. Saída formativa co IES de Bande. 

26/05/2016. Saída formativa co CEP Pedro Caselles. 

27/05/2016. Saída formativa co CEIP San Clemente. 

31/05/2016. Saída formativa co CEIP Laredo. 

 

XUÑO 

01/06/2016. Saída formativa co CIFP Politécnico de Santiago. 

02/06/2016. Saída formativa co CIFP Politécnico de Santiago. 

03/06/2016. Saída formativa co CPR Nosa Señora do Rosario. 

07/06/2016. Saída formativa co CEIP de Oroso. 

07/06/2016. Saída formativa co CEIP do Camiño Inglés. 
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10/06/2016. Saída formativa con ADEGA Coruña. 

11/06/2016. Saída formativa coa Asoc. de Amigos do Mosteiro de Santa Catalina. 

28/06/2016. Saída formativa co CIFP San Paio do Monte. 

 

XULLO 

09/07/2016. Encotro de Voluntariado e Bioblitz do Proxecto Ríos. 

12/07/2016. Saída Formativa coa Aula da Natureza do Río Miño de Ourense.  

 

AGOSTO 

03/08/2016. Saída formativa coa Aula da Natureza do Río Miño de Ourense. 

 

SETEMBRO 

24/09/2016. Eliminación de EEI no río Limia. Rairiz de Veiga. 

 

OUTUBRO 

01/10/2016. XXIV Xornadas de Formación do Proxecto Ríos. 

02/10/2016. IX Limpeza Simultánea de Ríos. 
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05/10/2016. Saída formativa co CIFP A Granxa. 

05/10/2016. Saída formativa co CIFP A Granxa. 

06/10/2016. Saída formativa co CPI de Cuntis. 

18/10/2016. Saída formativa co CPI Pontecarreira. 

19/10/2016. Saída formativa coa OMA da UDC. 

25/10/2016. Saída formativa co CPI A Picota. 

23/10/2016. Saída formativa coa Asoc. Cultura do País. 

 

NOVEMBRO 

03/11/2016. Saída Formativa co CEP Pedro Caselles. 

17/11/2016. Saída Formativa coa Asoc. Dignidade de Lugo. 

18/11/2016. Xornada sobre Custodia do Territorioe Administracións Públicas. Rábade. 
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Aparición en medios de comunicación 
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A continuación queremos agradecer a todos aqueles grupos de voluntarios/as que están a participar no Proxecto Ríos a 
súa colaboración na elaboracións do Informe 2016. 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. 

ACEFGA 

ADEGA Coruña 

Aitor Rodríguez 

Alba Vieites & Laura Pita 

Alberto Grandal 

ALUME 

Andrea Alonso 

Andrés Lorenzo 

Angel López 

Angel López & José Justo 

Angel Lorenzo 

Asoc. Mosteiro de Sta. 
Catalina 

Asociación ACIDE 

Asociación Cultura do País 

Asociación Hipsella 

Asoc. pola Defensa do Val 
do Liñares 

Asociación TrezeCatorze 

Aspanae Viveiro 

Aturuxeiros de Bravos 

Begoña Pumar 

Begoña, Lourdes, Lucía e 
Montserrat 

Bolseiras UDC 

Braian & Ricardo 

CEIP A Florida 

CEIP do Camiño Inglés 

CEIP San Clemente 

CEIP Uxío Novoneyra 

CEIP Xosé Neira Vilas 

Celso Pousa & María Laíño 

Centro San Xerome 

CIFP A Granxa 

CIFP Politécnico 

CIFP San Paio 

Colectivo Ecoloxista do 
Salnés 

Colexio Atocha 

CPI A Picota 

CPI de Cuntis 

CPI Luis Moreno 

CPI Pontecarreira 

CPI Ramón Piñeiro 

CPI Viañño pequeño 

Daniel Espiñeira 

Diego Salgueiro 

Eduardo Varela 

Eira da Xoana 

Escola Rosalía de Castro 

Estrela Ramos 

Facultade de CC da 
Educación de Ourense 

Greenpeace Santiago 

IES 12 de Outubro 

IES 1º de Marzo 

IES A Fonsagrada 
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IES Aquis Querquenis 

IES As Bizocas 

IES de Brión 

IES de Ribadeo 

IES Escolas Proval 

IES Fontexería 

IES Indalecio Pérez Tizón 

IES Lagoa de Antela 

IES Pontecaldelas 

IES Rodeira 

IES Xelmirez II 

Irene Villar 

José María Eiras 

José Puras 

Juan Ramón e Amancio 

Juan Ramón López 
Domínguez 

Loudes Maques 

Luis Cachafeiro 

Luis Fresco 

Marcos Lago 

Pedro Emilio Hermida 

Pura González 

Serantes & Caseiras 

Susana Maura & Isabel 
Acedo 

Susana Mauriz 

Vanesa Puente 

Vanessa Navarro 

Voluntariado de Cambre 

Voluntarios USC 

Xulio Valeiras 
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