Presentámosche dous itinerarios
que discorren polas beiras do Mandeo
e nos que poderás descubrir un espazo
dun incalculable valor ecolóxico
e paisaxístico.
O río Mandeo nace no Marco das Pías
na serra da Cova da Serpe
e desemboca na ría de Betanzos
tras un percorrido duns 56 km.
A ría de Betanzos, o curso baixo e parte
do curso medio do río Mandeo,
xunto con parte do seu afluente o río
Zarzo, o tramo baixo do río Mendo
e a desembocadura do río Lambre
conforman un espazo natural protexido
que forma parte da Rede Natura 2000,
unha rede europea para a conservación
da biodiversidade.

Betanzos-Mandeo: un espazo natural cheo de vida
Este Lugar de Importancia Comunitaria
ocupa un total de 1.020 ha nas que se suceden diferentes tipos de ecosistemas a
medida que nos separamos do mar e
imos ascendendo polos ríos Mandeo e
Mendo. Algúns dos hábitats naturais
deste espazo son de interese prioritario
para a súa conservación, entre eles os
bosques de ribeira de ameneiro e
freixo que están ben presentes no percorrido.
Unha ollada bastará para darnos conta da elevada biodiversidade que acolle o seu contorno: dende a máis alta das árbores
ata o insecto máis pequeniño. Todos eles cumpren unha función na natureza e precisan que se manteña un equilibrio no
que nós temos un papel fundamental.
Aquí viven varias especies incluídas no catálogo galego de especies
ameazadas, algunhas delas en perigo de extinción. Entre os vexetais
medran plantas con flor tan bonitas como o picamartelos (Narcissus cyclamineus) que aparece na ribeira
no mes de marzo e fentos como a Woodwardia
radicans que está ameazado principalmente
pola corta dos bosques de ribeira onde vive.
Entre a fauna destacan o mexillón de río e o caracol de Quimper, dous pequenos moluscos en perigo de
extinción. O mexillón de río é
un animal moi lonxevo pero

que está tendo dificultades para
sobrevivir xa que precisa de augas
limpas, fondos areosos e a presenza de salmónidos. No Mandeo
consérvase unha boa poboación deste mexillón grazas á boa calidade das súas augas e á súa poboación de salmón, peixe
en perigo de extinción en España.
Entre os anfibios destaca a píntega rabilonga, un
endemismo do noroeste peninsular incluído
como vulnerable no catálogo galego de especies ameazadas. Esta pequena xoia vive agochada
nos bosques saturados de humidade.
Mentres polo día a lavandeira real tingue as ribeiras coa súa rechamante cor amarela, pola noite canta a avelaiona mentres os
morcegos, algúns deles ameazados como
o de ferradura grande e o de ferradura pequeno, procuran o seu alimento.
Outros mamíferos protexidos viven no Mandeo como o furapresas ou a lontra que é
fácil de descubrir polos seus excrementos
cargados de espiñas e escamas de peixe.
En resumo, este percorrido lévanos a través dun bosque de ribeira
ben conservado que alberga especies raras ou cunha área de distribución restrinxida que teñen aquí un espazo no que vivir,
por iso é moi importante que respectemos o medio e procuremos causar o menor impacto posible coa nosa
visita.
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“Unha maneira de facer Europa”
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e realización:

8. Aproveita estes momentos para gozar do contacto coa natureza.
Esquece as presas, utiliza os cinco sentidos, presta atención
ás pequenas cousas e vén visitar este espazo en distintas
épocas do ano.
7. Lembra que os animais domésticos soltos poden molestar
a outras persoas e tamén a outros animais que teñen aquí
o seu refuxio.
6. Deixa todo tal e como o atopaches, non molestes aos animais
nin arrinques plantas xa que todos cumpren un importante
papel na natureza.
5. Ten coidado co lume, préndeo só nos lugares habilitados
e non o deixes nunca sen vixilancia pois un incendio podería
destruír o contorno e afectar a miles de seres vivos.
Recorda apagar as cabichas e gardalas co resto do lixo,
non as tires no chan.
4. Lembra que a auga é fonte de vida, procura non ensuciala
para que poida servir para o uso doutros animais ou plantas.
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3. Separa o lixo que produzas durante a visita e deposítao
nos contedores axeitados.
2. Deixa o vehículo no aparcamento, non te metas con el
polas pistas sen asfaltar.
1. Evita andar fora dos camiños e causar danos no contorno.
Lembra que cada especie ten un papel no medio onde habita e que
para conservar este espazo ti tes que cumprir o teu. Para que todos
poidamos seguir gozando deste espazo debes ter en conta estas
recomendacións:

Mellor para a natureza, mellor para tod@s

A carón do aparcamento de Chelo está a aula de
natureza que está equipada cunha interesante
exposición permanente sobre o río e a auga. Aquí
poderás aprender sobre as especies de flora e fauna
do lugar, os usos da auga, o funcionamento dun
muíño ou como se depura a auga. Ademais os
educadores ambientais do centro poderanche dar
toda a información que precises sobre o itinerario e
os arredores e resolver calquera dúbida que poidas
ter sobre os contidos que na aula se tratan.
Anímate a subir e descubrir os segredos do río
Mandeo, a entrada é de balde.

Aula de natureza

Chelo
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Itinerarios polo río Mandeo
A ribeira do Mandeo é un lugar de gran riqueza biolóxica e preciosas paisaxes que poderás descubrir camiñando. Se tomamos como saída a aula de
natureza de Chelo poderemos realizar dúas pequenas rutas que nos levarán a través da historia cultural e natural do Mandeo.
6. Chegamos ao Zarzo!
No punto máis alto do noso percorrido está a minicentral hidroeléctrica
do Zarzo que aproveita as augas do Mandeo e do seu afluente o Zarzo.
Será aquí onde crucemos o río e volveremos pola outra beira. Nos primeiros
metros deste descenso cruzaremos unha zona de eucaliptos que rompen a harmonía
da paisaxe natural pero logo nos introducimos de novo na espesura do bosque onde
nos recibirán os acivros, os rascacús e as arandeiras cos seus deliciosos froitos.
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1. Imos aló!
Comezamos a camiñar a caró
n da antiga presa do muíño
de
Chelo. Para axudar aos peix
es a sortear este pequeno obs
táculo
e coñecer o estado das súa
s poboacións construíuse a
escada
que podemos ver na outra beir
a.
Acompáñannos algunhas árb
ores que forman o bosque de
ribeira, como os ameneiros,
abeleiras e freixos que abrazan
o río
proporcionándolle sombra,
abrigo e alimento a moitos
animais
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Dende aquí volvemos polo mesmo
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de Chelo.
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Itinerario 2
Este é un pequeno itinerario que nos levar
á dende o aparcamento de
Chelo ata a Ponte Teixeiro sempre a caró
n do río e atravesando un
precioso bosque no que predominan as abel
eiras. Poderemos observar dende aquí o edificio do antigo muíño
de Chelo, un gran muíño de
maquía de enorme importancia ata hai uns
anos.
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Queirís

1. Poñámonos en camiño
!
Comezamos a camiñar no apa
rcamento de Chelo cruzando
a ponte ata a beira de en fron
te. Dende a ponte podemos
gozar dunha preciosa vista sob
re o río e, quizais, do salto
dalgunha troita. Seguimos río
abaixo para atopar unha
pequena praia que o río foi
formando ao depositar aquí
os sedimentos que arrastra
dende zonas máis altas.

2. Camiñando
á sombra das
abeleiras
A nosa ruta ense
guida atravesa un
frondoso bosque
no que predomina
n
as abeleiras, árbo
res xeralmente
baixas co tronco
moi dividido dend
ea
base e que produc
en un nutritivo fro
ito
—as abelás— do
que toman boa co
nta
ratos, esquíos e
tamén nós.

