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fig. 1 Río Verdugo ao seu paso por Ponte Caldelas

Os ecosistemas fluviais son lugares 
cheos de vida que albergan 
extraordinarios valores no 
relativo á súa rica 
biodiversidade. Plantas 
acuáticas fortemente 
fixadas ao fondo ou ás 
rochas para resistir os 
embates das fortes correntes, 
diferentes especies de peixes, 
insectos, anfibios, réptiles e mamíferos
que exploran as augas na procura de
alimento... 

Pero o ecosistema fluvial vai moito máis 
aló das augas do río, as súas ribeiras son
colonizadas por multitude de especies
vexetais que souberon adaptarse a estas
condicións de humidade ou que
sinxelamente, precisan dela para 
sobrevivir, plantas de diversos tamaños
con floración moi vistosa en moitas
ocasións, árbores de folla caduca que
proxectan as súas pólas sobre a auga 
do río, e moitos insectos que se alimentan
do néctar das flores ou doutras 
substancias contidas por exemplo 
en restos de pólas ou troncos de 
madeira en descomposición, 
que á súa vez, poida que sirvan 
de alimento a algunha das moitas 
especies de aves que elixiron 
estes lugares para fixar a súa residencia.
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Os ríos que vertebran coas súas frescas e cristalinas augas
Terras de Pontevedra son diferentes, cada un posúe unhas
características propias. Así, algúns son longos e caudalosos
como o Lérez ao seu paso por Campo Lameiro, Cerdedo-
Cotobade, Barro e Pontevedra, ou o Verdugo no seu fluír
pola Lama e Ponte Caldelas. Outros, con todo, son máis
curtos, con leitos estreitos e por tanto cun menor caudal, é o
caso do Río Maior en Vilaboa, o Rego dá Cancela en Poio, ou
o Loira e o Lameira en Marín por citar algúns.

fig. 2 LIC do Río Lérez en Campo Lameiro

fig. 3 Río Sillar (Cerdedo-Cotobade)

fig. 4 Río Gafos a seu paso por Pontevedra 
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fig. 6 Salto de auga no río Maior (Vilaboa)fig. 5 Fervenza no río Barosa (Barro)

En moitas ocasións, os caudais dos ríos de Terras de
Pontevedra precisan salvar pendentes moi abructas
para poder proseguir o seu camiño cara ao mar.

Así, moitas veces fórmanse espectaculares saltos nos
que as augas perden por un momento a súa
aparencia cristalina a favor dunha intensa cor
esbrancuxada producida ao osixenarse e precipitarse
pola pendente. Fórmanse así as cachoadas,
cachoeiras, cachóns, callóns ou fervenzas, lugares
cheos de maxia nos que parece que verdadeiramente
ferve a auga...
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fig. 7 Río Loira xa preto da súa desembocadura (Marín) fig. 8 Rego da Cancela (Poio)

Nas páxinas que seguen a continuación faremos un
pequeno repaso a algunhas das diferentes especies de 
seres vivos que poboan os ríos e arroios de Terras de 
Pontevedra. 

En primeiro termo os habitantes das augas, 
representados polos peixes e os anfibios. 

Continuaremos esta viaxe pola biodiversidade 
dos ecosistemas fluviais coñecendo algúns 
dos réptiles e mamíferos máis habituais. 

As especies vexetais ocuparán o seguinte apartado, plantas 
con belas flores e as especies arbóreas máis representativas do
bosque de ribeira. Liques, insectos, fungos e aves completarán esta
xanela aberta á biodiversidade fluvial das marabillosas Terras de
Pontevedra.
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Ainda que presentes na práctica totalidade dos cursos fluviais, falar
de troitas en Terras de Pontevedra é falar da vila de Ponte Caldelas,
tal é así, que desde finais da década dos sesenta do pasado século,
a festa gastronómica máis importante deste lugar está dedicada á
troita, sendo declarada como de Interese Turístico de Galicia no ano
2001. Unha boa idea para gozar coa observación do salmónido en
pleno río é percorrer o Sendeiro Azul que atravesa a poboación.

Hai medio século, algúns ríos de Terras de Pontevedra como
o Lérez, albergaban potentes poboacións de salmóns,

con todo, e a partir da década dos 70, e adiantándose en case
unha década ao que ocorrería de forma case xeneralizada no

resto do país, as súas poboacións empezaron a minguar
vertixinosamente. Hoxe en día, e a pesar dos esforzos

realizados mediante diferentes campañas de repoboación,
as poboacións do chamado "rei do río" sofren un 

alarmante declive.

fig. 9 Salmón atlántico (Salmo salar)

fig. 10 Unha troita e unha anguía comparten espazo no fondo do río 
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As lampreas ou chuponas, reprodúcense nos ríos. Arrastrándose
polo fondo do leito fluvial constrúen unha especie de niño a
base de pequenas pedras no que depositan os ovos. As larvas
enterraranse no limo ao pouco de nacer, e durante varios anos
alimentaranse filtrando as augas. 

Unha vez superada esta etapa, experimentarán unha etapa de
metamorfose e migrarán cara o mar onde vivirán como parásitos
retornando de novo ao río para reproducirse e pechar o seu máis
que interesante ciclo vital.

As lampreas son peixes sen mandíbulas (agnatos), que superada a idade
larvaria convértense en parasitos doutros peixes, aos que se adhiren

como ventosas e aos que van succionado parte do seu sangue e outros
líquidos corporais ata que sacian o apetito ou ata causarlles finalmente

a morte, un momento que conseguen retardar evitando a
coagulación do sangue mediante a produción de 

substancias anticoagulantes.
 

En Terras de Pontevedra poden verse lampreas 
nas augas dos ríos Lérez e Verdugo.

fig. 11 A chupona (Petromizon marinus) pode chegar a medir 30 cm 

fig. 12 Detalle da boca dunha lamprea ou chupona
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Á estroza gústanlle as zonas con vexetación tupida naqueles
lugares nos que os ríos discorren lentamente. A ra patilonga

prefire con todo e por norma xeral, zonas con augas máis rápidas
e frescas. Ambas as especies están catalogadas como

Vulnerables dentro do Catálogo galego de especies ameazadas.
 

A ra verde é menos esixente en canto a hábitat, polo que
poderemos atopala tanto en ríos grandes como pequenos,

en charcas, pozas, lagoas, etc. Trátase dunha especie
moi voráz cunha dieta baseada en moluscos,

artropodos e miñocas fundamentalmente.

fig. 13 Estroza (Hyla molleri)

fig. 14 Ra verde (Pelophylax perezi)

fig. 15 Ra patilonga (Rana iberica)

9



A ra das veigas (que non éunha ra senon un sapo) pode chegar a practicar o canibalismo ao alimentarse en ocasións de
larvas da súa propia especie. Os exemplares máis grandes de sapo común, ademais de arácnicos, miñocas e

diferentes tipos de insectos entre os que se atopan as bolboretas e os escaravellos, poden chegar
a alimentarse de lagartas e roedores de pequeno tamaño

fig. 16 Sapo común (Bufo spinosus) fig. 17 Ra das veigas (Discoglossus galganoi)
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A píntega rabilonga é un endemismo da zona
noroccidental da Penísula Ibérica, e en Terras de
Pontevedra podémola atopar en pequenos ríos ou
regatos con augas moi limpas e ben osixenadas. 

En lugares moi húmidos, poden afastarse un pouco do río,
sobre todo en bosques caducifolios. É unha especie
catalogada como Vulnerable dentro do Catálogo galego
de especies ameazadas.

fig. 21 Píntega común (Salamandra salamandra)

fig. 18 Limpafontes verde (Triturus marmoratus) fig. 19 Limpafontes común (Lissotriton boscai)

fig. 20 Píntega rabilonga (Chioglossa lusitanica)
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Non resulta complicado atopar algunha que outra cobra
viperina na beira ou na propia lámina de auga de calquera
dos ríos de Terras de Pontevedra, xa que este ofidio,
depende en gran medida da auga doce para sobrevivir. As
súas magníficas dotes para nadar e se mergullar, fan que
tamén sexa coñecida popularmente como cobra de auga.
Os exemplares máis grandes poden chegar a alcanzar os
oitenta centímetros de lonxitude.
.

Aínda que tamén posúe certa querenza polas charcas e regatos, a cobra 
de colar non é tan dependente da auga como a viperina. Os adultos son máis
grandes, e poden alcanzar sobradamente máis dun metro de lonxitude. 
Ambas as especies, son inofensivas para o home, e basean a súa alimentación
en anfibios, peixes e pequenos mamíferos fundamentalmente. 

fig. 22 Cobra de colar (Natrix astreptophora)

fig. 23 Cobra viperina (Natrix maura)
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De entre todos os mamíferos,
o protagonista indiscutible nas augas

dos ríos de Terras de Pontevedra
é sen dúbida a londra ou lontra, unha
especie cuxas poboacións gozan de

moi boa saúde, e que adoita deixarse
ver tanto nas desembocaduras como

no curso alto dos cursos fluviais.
 

 Relativamente fácil de ver é tamén o
visón americano, unha especie

exótica invasora que en apenas uns
poucos anos levou ao visón europeo

case a súa práctica extinción na
Peníscula Ibérica.

fig. 24 Visón americano (Neovison vison)  

fig. 25 Lontra (Lutra lutra)  
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Os muraños ou musarañas son os mamíferos de
menor tamaño da nosa xeografía, os exemplares
adultos apenas alcanzan os dez centímetros de
lonxitude e os dez ou quince gramos de peso. A da
foto paseábase a mediados dun mes de agosto
polas beiras do río Barbeira, afluente do Verdugo
no concello da Lama.

Moito máis abondosos nestes cursos fluviais  de
Terras de Pontevedra son os morcegos das ribeiras
(Myotis daubentonii), unha especie de orellas e
tamaño pequenos que difícilmente chega a alcanzar
máis de quince gramos de peso como adulto.

fig. 26 Muraño de campo (Crocidura suaveolens)  

fig. 27 Myotis daubentonii
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As paisaxes vexetais que atopamos nas beiras dos cursos de auga que flúen por Terras de Pontevedra farán as delicias
das afeccionadas e afeccionados á botánica.

 
Aínda que calquera estación é boa, a primavera convértese sen dúbida no momento óptimo para gozar da rica

biodiversidade de especies que albergan estes lugares. Pero o resto do ano tamén pode ofrecer ao visitante
interesantes valores, como o fento real (na foto un exemplar nas beiras do Lérez en Cerdedo-Cotobade),

unha especie típica destes ecosistemas fluviais que poderemos observar en moitas ocasións asomándose
directamente ao río debido á gran dependencia que ten da auga esta fermosa planta caducifolia.

fig. 30 Fento real (Osmunda regalis)figs. 28 e 29 Prados nas beiras do río Gafos, en Pontevedra  
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fig. 31 Narcissus bulbocodium

fig. 32 Narcissus cyclamineus

Dúas son as especies de narcisos ou amarelles que podemos atopar
de xeito habitual nas beiras dos ríos de Terras de Pontevedra,

o Narcissus bulbocodium e o Narcissus cyclamineus,
 endémica da parte noroccidental da Penísula Ibérica esta

última, cuxas poboacións esténdense desde o distrito de
Viseu en Portugal ata o concello de Betanzos no norte da

Coruña, unha planta incluída no Catálogo galego de especies
amenadazas catalogada como Vulnerable e que con todo,

en Terras de Pontevedra, podemos observar nas beiras
de moitos dos seus ecosistemas fluviais.
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Entre os meses de marzo e maio florece en moitas das ribeiras dos
arroios e ríos a ficaria, unha bela planta perenne con flores amarelas
que pode chegar a alcanzar máis de corenta centímetros de altura.
Antigamente facíanse infusións cos bulbos das súas raíces, xa que
posúen substancias vasoconstrictoras.

fig. 33 Prímulas (Primula acaulis) fig. 34 Alfavaca da cobra (Hypericum androsaemum)

A alfavaca da cobra, é unha planta que florece entre os meses de xuño e
xullo que pode alcanzar máis dun metro de altura. 
Os seus froitos carnosos vanse escurecendo 
paulativamente ata desprenderse da flor. 

As prímulas anuncian a primavera nos ecosistemas 
fluviais de Terras de Pontevedra.

fig. 35 Ficaria (Ranunculus ficaria)
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Dactylorhiza elata é unha fermosa orquídea de cor rosacea purpúrea que podemos ver en flor nas húmidas ribeiras de Terras de
Pontevedra entre os meses de maio e xullo. Lythrum salicaria é unha planta perenne que pode alcanzar máis de metro e medio de
altura e que florece durante o verán. Durante meses comprendidos entre abril e xullo poderemos gozar tamén nas zonas húmidas
do territorio coa contemplatción das belas flores da búgula (Ajuga reptans). O xacinto bravo que pecha esta serie de fotografías,
florece desde finais do inverno ata finais da estación das flores.

fig. 39 Hyacinthoides non-scriptafig. 38 Ajuga reptansfig. 37 Lythrum salicariafig. 36  Dactylorhiza elata
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fig. 41 Aleluia (Oxalis acetosella)

fig. 42 Anemone trifolia

fig. 40 Wahlenbergia hederacea

Wahlenbergia hederacea florece durante a estación
estival. As aleluias fano normalmente desde comezos da
primavera ata ben entrada ésta, son plantas de folla
perenne que posúen substancias tóxicas, e que, con fins
medicinais, foron empregadas como remedio a males
relacionados coa acidez de estómago e as malas
dixestións. 

A subespecie albida de Anemone trifolia é un
endemismo galego-portugués que se caracteriza pola
coloración branca dos seus sépalos. Esta bonita
planta podémola ver en flor preto das ribeiras dos 
ríos de Terras de Pontevedra cando por estes 
lugares empeza a espertar cada ano a primavera.
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fig. 44 Viola palustris

fig. 45 Linaria triornithophora

fig. 43 Solanum dulcamara

A dulcamara é unha planta perenne gabeadora con
propiedades antirreumáticas que florece no verán.

 
Viola palustris, case sempre á beira do río, florece

entre abril e xuño.
 

O arreitó ou paxariños, tal e como se coñece
popularmente á Linaria trionitophora, é unha planta
endémica do noroeste peninsular que florece entre

os meses de xuño e setembro.
 

O trevo rubio ou trevo violeta (Trifolium
pratense) adorna as ribeiras de Terras de

Pontevedra desde mediados da primavera
ata o final do verán.

fig. 46 Trifolium pratense
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fig. 47 Salgueiro (Salix atrocinerea) fig. 48 Bidueiro (Betula pubescens)

Varias son as especies de árbores que
se atotan de xeito hatitual nos bosques de

ribeira que flanquean os leitos dos ríos e
 arroios de Terras de Pontevedra, entre elas, e

cun claro protagonismo, atópanse os salgueiros
 e os álamos, un par de especies que florecen

entre os meses de febreiro e abril; os bidueiros e os
freixos que o fan entre abril e maio; os loureiros, cuxa

floración se produce un pouco antes, entre febreiro e maio e
as aveleiras, que son das primeiras en botar as súas flores,

xa no mes de xaneiro,
 

Tamén asociados a este bosque de ribeira, atópanse en
moitas ocasións outras especies de folla caduca como

carballos e castiñeiros (éstes un chisco máis alonxados do
cauce), florecendo entre marzo e maio os primeiros

e de maio a xuño os segundos.
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fig. 49 Loureiro (Laurus nobilis)

fig. 50 Amieiro ou ameneiro (Alnus glutinosa)

fig. 51 Carballo (Quercus robur)
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As aveleiras poden chegar a superar os sete metros de altura, aínda

que normalmente, os troncos, que adoitan arrincar separados desde a
propia base, adoitan alcanzar os catro ou cinco metros. Trátase dunha

especie que florece na primavera, aparecendo as flores nas
pólas antes que as propias follas. Os seus deliciosos e prezados

froitos tardan uns oito meses en madurar antes de desprenderse
definitivamente da pola da cal pendían.

 
Os castiñeiros poden chegar a alcanzar máis de vinte

metros de altura, e os seus froitos, moi importantes
 na economía local de outrora, maduran a

principios da estación outonal.

fig. 53 Feixo (Fraxinus angustifolia)  

fig. 52 Aveleira (Corylus avellana)  

fig. 54 Castiñeiro (Castanea sativa) 
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Os liques son organismos complexos formados pola
asociación dun fungo e un ou varios organismos
fotosintéticos (xa sexan algas verdes ou cianobacterias)
que establecen unha relación de simbiose na que
ambos os organismos obteñen un beneficio da
devandita asociación.

Usnea florida é un lique moi habitual no territorio ao que lle gustan as pólas e
troncos de árbores caducifolias ben provistas de luz e con cortizas acedas.

 
Normandina pulchella é unha especiede líque que se atopa sobre troncos (moitas

veces asociado a musgos ou outros liques), en lugares ben conservados, con
escasa ou nula contaminación.

fig. 55 Usnea florida

fig. 56 Normandina pulchella
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fig. 58 Celastrina argiolus voa entre febreiro e outubro

fig. 59 A bolboreta Limenitis camilla ten o seu período de voo nos mese do verán

fig. 57 Apatura ilia voa en primavera e verán

Son varias decenas de especies de
bolboretas diúrnas as que podemos atopar

asociadas ao bosque de ribeira en Terras de
Pontevedra, entre elas e por citar algunhas,

atópanse Apatura ilia, unha especie á que
non lle gusta moito abandonar as pólas máis

altas das árbores das que se adoitan
alimentar as súas eirugas, como poden ser os

chopos e salgueiros, a pequena Celastrina
argiolus, que se alimenta dunha gran

variedade de plantas entre as que se atopan
as silvas, o lúpulo e a hedra, ou a fermosa

Limenitis camilla, unha bolboreta estival de
voo suave cuxas larvas aliméntanse de

madreselvas.
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Polo xeral, e aínda que non sempre, as bolboretas nocturnas
 (heteróceros) adoitan presentar cores e aparencias moito máis

discretas que as bolboretas diúrnas (ropalóceros), con todo, as eirugas
de moitas especies das primeiras presentan unha aparencia realmente

fascinante, tal e como se pode observar nas imaxes que ilustran a
presénte páxina desta guía.

 
Algunhas, como pode ser o caso de Lacanobia olerácea, son glabras,

non presentan peliños visibles ao longo do seu corpo, outras con todo,
presentan o mesmo practicamente recuberto deles. Estes pequenos

pelos, no caso dalgunhas especies poden chegar a ser bastante
urticantes, polo que non está de menos evitar manipular as eirugas co

fin de previr posibles complicacións.
 

En Terras de Pontevedra existen máis dun cento de especies de
bolboretas nocturnas asociadas aos ecosistemas de ribeira.

fig. 62 Eiruga de Acronicta cuspis  

fig. 63 Eiruga da bolboreta nocturna Calliteara pudibunda

fig. 60 Eiruga de Lacanobia oleracea  fig. 61 Eiruga de Sphrageidus similis
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Na súa fase adulta, as libélulas e cabaliños do demo posúen dous pares
de ás membranosas de tamaño semellante, bastante grandes en

relación ao resto do seu propio corpo, no que tamén chama
poderosamente a atención o tamaño dos seus ollos. Con todo, este tipo

de insectos pasa a maior parte da súa vida na auga, deste xeito, o
aspecto das súas larvas, aínda ápteras, varía bastante en función do tipo

de medio acuático sobre o que se desenvolven, xa sexan augas en
corrente como as dos ríos e arroios ou augas máis estancadas

como poden ser as das charcas.
 

Nas fotografías que ilustran este apartado, podemos ver en primeiro
lugar un adulto de Boyeria irene, unha libélula típica de augas límpias

que voa en Terras de Pontevedra entre os meses de maio e novembro,
un exemplar de Oxigastra curtisii, unha especie sensible á alteración do

seu hábitat segundo o Catálogo español de especies ameazadas, e un
macho de Calopteryx virgo, un cabaliño do demo moi territorial

que voa desde a primavera ata principios de outono.

fig. 65 Oxygastra curtisii  

fig. 66 Calopteryx virgo  

fig. 64 Boyeria irene 
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As ribeiras de Terras de
Pontevedra vense
poboadas por outra serie
de insectos como
dípteros, tricópteros,
himenópteros, chinches,
ortópteros (como o da
foto) e diversos tipos de
escaravellos, entre os
que se atopan o curioso
gurgullo da aveleira
ou o endeminismo
noroccidental ibérico
Carabus galicianus.fig. 67 Paracinema tricolor subsp. bisignata

fig. 68 Gurgullo d aaveleira (Apoderus coryli)

fig. 69 Carabus galicianus
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fig. 70 Choupín (Macroolepiota procera)

O clima tépedo e húmido de Terras de
Pontevedra favorece a aparición dunha gran
variedade de fungos, que fan deste, un lugar

idóneo para os amantes da micoloxía.
 

Sen dúbida, a mellor época para gozar desta
afección abrangue desde o comezo da estación

outonal, cando o verán vai dando as súas últimas
rabexadas e empezan a suavizarse as

temperaturas, ata xusto antes da chegada dos
fríos e as xeadas invernais.

 

fig. 71 Rebentabois (Amanita muscaria)

fig. 72 Calocera cornea
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En Terras de Pontevedra
pódense observar garzas
reais e cormoráns grandes en
bo número nas praias e
costas, con todo, tampouco é
infrecuente encontar algún
que outro exemplar máis
solitario cara ao interior,
seguindo os cursos fluviais. 

Xunto a eles, o bosque de
ribeira atópase poboado por
varias ducias de aves
paseriformes entre as que se
atopan os paporroibos e os
ferreiriños azuis.

fig. 75 Paporroibo (Erithacus rubecula) fig. 76 Ferreiriño azul (Cyanistes caeruleus)

fig. 74 Corvo mariño grande (Phalacrocorax carbo)fig. 73 Garza real (Ardea cinerea)
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fig. 79 Tordo común (Turdus philomelos)

fig. 78 Lavandeira real (Motacilla cinerea)

fig. 77 Merlo rieiro (Cinclus cinclus)

Os lugares máis propicios para localizar algún exemplar de
merlo rieiro ou merlo acuático nos cursos fluviais de Terras de
Pontevedra son as zonas nas que as augas velozmente, os
rápidos e correntes. Trátase dunha especie bioindicadora da
boa saúde dos ríos, xa que esixe augas limpas e non
contaminadas.

Os exemplares adultos de lavandeira real poden chegar a
acadar os vinte centímetros de lonxitude desde o pico ata o
final da cola (que case sempre manteñen en movemento).

O tordo común posúe un canto moi agradable. Cando se
alimenta de caracois adoita a escachalos nunha mesma 
rocha predilecta.
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fig. 80 Pitos de lavanco no río Lérez (Anas platyrhynchos)

Os lavancos, son as aves anseriforme máis comúns nas augas dos ríos de Terras de Pontevedra. Os pitos novos teñen o seu corpo cuberto
de plumón amarelo na cabeza e parte inferior do corpo e de cor parda no resto. Con tan só dous meses de vida, este plumón desaparece
definitivamente unha vez concluído o período de emplumado. Ao chegar ao cuarto mes de vida, os novos patos de colar (como tamén se
coñece a esta especie) serán capaces de emprender xa os seus primeiros voos, alcanzando a madurez sexual os exemplares máis precoces
a partir do sexto mes de vida.




