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LIFE fluvial
Mellora e xestión sustentable 

de corredores fluviais da Rexión 
Atlántica Ibérica
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OS PROGRAMAS LIFE AXUDAN  
NA CONSERVACIÓN  
DA REDE NATURA 2000

A Rede Natura 2000 é un sistema de Espazos Naturais Protexidos da UE creado co obxectivo de 
deter a perda de biodiversidade en todos os Estados membros. É unha rede ecolóxica e coherente 
na que se debe garantir o mantemento ou restauración, nun estado favorable de conservación, de 
hábitats e especies de flora e fauna de interese comunitario.
Esta rede está constituída polas ZEC (Zona de Especial Conservación) e os LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria) declarados ao abeiro da Directiva hábitats e as ZEPA (Zona de Especial 
Protección para as Aves) declaradas baixo a Directiva aves.

Espazos da Directiva Aves (ZEPA).

Espazos da Directiva Hábitats (LIC e ZEC).

Espazos —ou partes deles— que pertencen a ambos os dous.
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LIFE: financiando a conservación do medio ambiente

O Programa LIFE é o instrumento financeiro da Unión Europea de apoio ao medio ambiente e á acción climática, 
que desde a súa creación en 1992 cofinanciou máis de 4.600 proxectos. Ata 2013 a achega superou os 3.100 
millóns de euros.
Para o período 2014-2020, contribúe aproximadamente con 3.400 millóns de euros máis para proxectos 
dirixidos á conservación da natureza e á loita contra o cambio climático.
O actual Programa LIFE divídese en dous subprogramas, un para o medio ambiente (que alcanza o 75% sobre 
a dotación financeira total) e outro para as accións sobre o cambio climático (que representa o 25% da súa 
dotación).
LIFE Fluvial é un proxecto enmarcado na temática «Natureza e Biodiversidade» dentro do subprograma medio 
ambiente. O proxecto conta cun cofinanciamento do 75% polo programa LIFE, o que supón unha dotación de 
algo máis de 2 millóns de euros.

Coa Rede Natura 2000 preténdese axudar a preservar a riqueza natural 
da Unión Europea e a través dos Programas LIFE fináncianse proxectos 

que perseguen ese obxectivo.



7

OS CORREDORES FLUVIAIS SON 
MOITO MÁIS QUE UN RÍO

O concepto de corredor fluvial vai da man do concepto do río en si, que representa moito máis 
que unha simple masa de auga que circula por un leito. O corredor fluvial abarca todo o conxunto 
do ámbito fluvial, é dicir, o río na súa canle de estiaxe, a vexetación de ribeira e a superficie que 
as augas ocupan durante as enchentes, xunto coa cuberta de vexetación asociada.
Trátase dun corredor ecolóxico que vertebra o territorio, unindo, a través de vales e chairas, as 
zonas de montaña e as cabeceiras dos ríos co litoral, onde desembocan, finalmente, os cursos 
fluviais.

Os corredores ecolóxicos axudan ao mantemento da biodiversidade na Rede de Espazos Naturais

A conservación dos espazos naturais depende, entre outros factores, de que non se encontren completamente 
illados e se conecten a outros espazos de alto valor ambiental, tanto protexidos como non, a través 
de corredores ecolóxicos. A preservación desta conectividade e da integridade ecolóxica da rede dos 
espazos naturais é un requisito recollido na Directiva de Hábitats da Unión Europea e nas leis estatais de 
conservación.
No noroeste da Península Ibérica contamos con diferentes tipos de corredores ecolóxicos: montañosos, fluviais 
e litorais e mariños.
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Os corredores fluviais, unha ferramenta efectiva para a conservación

Destes tipos de corredores, son os corredores fluviais os que favorecen de forma máis efectiva o refuxio e 
a dispersión dun maior número de especies, propias tanto de ambientes terrestres, como semiterrestres ou 
acuáticos, conectando ademais os espazos de montaña e os seus corredores cos outros espazos e corredores 
da zona litoral e mariña..

O mantemento de todos os nosos ríos en bo estado axuda a tecer unha rede 
de biodiversidade, unindo espazos naturais de alto valor ambiental: ti tamén 

podes axudar respectando as súas ribeiras.
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OS CORREDORES FLUVIAIS 
AXUDAN Á CONSERVACIÓN DA 
BIODIVERSIDADE

Os corredores fluviais cumpren dúas funcións fundamentais, por unha banda, como elementos 
de conexión ecolóxicos e, por outra, como reguladores do ciclo da auga. Ademais, eles mesmos 
poden ter un alto valor ambiental de seu.
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Corredores fluviais: as máis eficientes conexións da biodiversidade

Os corredores fluviais son espazos dunha elevada biodiversidade que serven de refuxio a multitude de seres 
vivos vinculados a este medio, grazas a que albergan ecosistemas tanto acuáticos como terrestres que 
interactúan entre si.
Isto propicia que sexan espazos dun alto valor ecolóxico que acollen habitualmente hábitats e especies de 
interese comunitario e que, polo tanto, sexan declarados espazos naturais protexidos, especialmente dentro da 
Rede Natura 2000.
Ademais, os corredores fluviais actúan conectando zonas de alto valor ambiental que normalmente están 
afastadas entre si ou incomunicadas debido á presenza de grandes infraestruturas e usos do solo que actúan 
como barreiras, fragmentando os ecosistemas terrestres. E tamén actúan comunicando os ecosistemas 
terrestres cos acuáticos e mesmo cos ambientes litorais.
Deste xeito poden conectarse poboacións de seres vivos que, doutro modo, quedarían illadas unhas das outras.

Corredores fluviais e o ciclo hidrolóxico

Os corredores fluviais teñen un papel moi importante como reguladores do ciclo hidrolóxico, pois nas épocas de 
enchentes do río actúan laminando o caudal e os sedimentos que arrastra, reducindo a súa enerxía, diminuíndo 
os danos asociados e axudando a recargar os acuíferos.
Desta maneira, o río transporta sedimentos cara ás praias e nutrientes aos esteiros e marismas, que logo son 
fonte de importantes beneficios ecolóxicos pero tamén económicos.



11

Lembra que os corredores fluviais, ademais dos ambientais, tamén 
achegan beneficios económicos e sociais que melloran a calidade de 

vida da nosa sociedade: defende a súa conservación!
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LIFE FLUVIAL: UN PROXECTO 
PARA MELLORAR OS CORREDORES 
FLUVIAIS ATLÁNTICOS

O proxecto LIFE Fluvial ten como obxectivo principal a mellora do estado de conservación dos 
corredores fluviais atlánticos na Rede Natura 2000. Para este propósito, o proxecto desenvolve 
unha estratexia transnacional para a xestión sustentable dos seus hábitats en varias cuncas 
fluviais atlánticas ibéricas. Nel participan entidades científicas, administracións locais, empresas 
públicas e asociacións de desenvolvemento local de España (Galicia e Asturias) e de Portugal.
O proxecto desenvólvese entre setembro de 2017 e agosto de 2021.

O medio ambiente non entende de fronteiras legais, polo 
que a colaboración entre países e rexións é fundamental 

para acadar a conservación da biodiversidade.
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Obxectivos específicos para alcanzar o obxectivo primordial

Varias ameazas, como as especies invasoras, a intensificación dos usos ou os problemas fitosanitarios, causan 
a deterioración e a fragmentación dos hábitats destes corredores fluviais. Para acadar este obxectivo xeral do 
proxecto formúlanse varios obxectivos específicos encamiñados a combater a degradación dos hábitats: 
• Desenvolvemento dun modelo transnacional de xestión sustentable de corredores fluviais para a mellora do 

seu estado de conservación, mediante a restauración da composición, da estrutura e da funcionalidade dos 
hábitats de interese comunitario, a mellora da conectividade e a redución da fragmentación.

• Control de flora exótica e invasora.
• Eliminación de plantacións de especies alóctonas.
• Mellora dos hábitats de interese comunitario mediante a plantación de especies autóctonas características 

dos bosques aluviais de freixos e ameneiros (hábitat prioritario 91E0*) e de bosques galego-portugueses de 
carballos e cerquiños (hábitat 9230).

• Mellora do estado fitosanitario dos corredores fluviais mediante a retirada parcial dos ameneiros mortos.
• Difusión dos valores naturais, beneficios socioeconómicos e servizos ecosistémicos dos corredores fluviais.
• Mellora da formación e capacitación técnica dos axentes implicados na xestión e na conservación dos 

corredores fluviais.
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CONSERVAR OS HÁBITATS NATURAIS 
DOS NOSOS RÍOS FAVORECE  
A CONECTIVIDADE ECOLÓXICA

Os hábitats naturais de interese comunitario son aqueles que na Unión Europea se encontran 
ameazados de desaparición na súa área de distribución natural, ou ben esta é reducida 
ou constitúen exemplos representativos das características típicas dalgunhas das rexións 
bioxeográficas de Europa.
Ademais, os hábitats naturais ameazados de desaparición na UE foron declarados como 
prioritarios e, polo tanto, a súa conservación supón unha responsabilidade especial para os 
Estados membros.
O proxecto LIFE Fluvial céntrase principalmente na mellora do hábitat prioritario, o 91E0*- Bosques 
aluviais con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
e, secundariamente, na do hábitat 9230-Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e 
Quercus pyrenaica.

Osmunda regalis

Ranunculus penicilatus Carex pendulaAlnus glutinosa
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91E0*- Bosques aluviais con Alnus glutinosa  e Fraxinus excelsior

(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Os bosques de ribeira, que ao longo dunha fileira estreita se cinxen e cobren, a xeito de galería, a maioría dos 
nosos cursos fluviais, constitúen o exemplo máis significativo deste hábitat prioritario.
Neles dominan os ameneiros intercalados con freixos e acompañados habitualmente doutras árbores e 
arbustos como abeleiras, salgueiros, bidueiros, sabugueiros, estripeiros, pradairos e sanguiños que forman 
un sotobosque cun rico estrato herbáceo.
Presións morfolóxicas como a construción de encoros e praias fluviais ou as canalizacións modifican as marxes 
dos ríos e causan graves alteracións neste hábitat e mesmo fan que desapareza. Ademais, as repoboacións 
con especies exóticas ou a construción de áreas recreativas en lugares significativos son outros factores que 
poden contribuír á súa degradación.
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9230-Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

As fragas son espléndidos exemplos deste tipo de hábitat, onde o carballo é a especie dominante acompañada 
doutras como rebolos, loureiros, érbedos, capudres... No seu sotobosque son frecuentes os estripeiros, 
sanguiños, uces e xestas.
Teñen unha gran variabilidade e o contacto con outros hábitats arbóreos tamén favorece a presenza doutras 
árbores e arbustos como pradairos, faias, castiñeiros, acivros, arandeiras, xilbarbeiras…
Sendo un hábitat que se aproveitou de forma tradicional durante centos de anos, hoxe en día atópase 
ameazado polas agresivas cortas que sofren para seren substituídos por plantacións forestais con especies de 
crecemento rápido.

Evitar a fragmentación destes 
hábitats promove a conservación 

da biodiversidade.
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IMPORTANCIA DA CONSERVACIÓN 
DOS CORREDORES FLUVIAIS PARA A 
PROTECCIÓN DA FLORA AUTÓCTONA 
AMEAZADA

Os corredores fluviais de Asturias, Galicia e norte de Portugal acollen unha boa representación 
dos bosques de ribeira da Península Ibérica, algúns dos cales albergan no seu seo máis de 60 
especies propias destes ambientes. Moitas delas están consideradas como especies de interese 
para a conservación da biodiversidade en Europa e algunhas incluídas nos respectivos catálogos 
de especies ameazadas de cada administración.
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Fieitos e musgos abundan nos bosques de ribeira

Os musgos e os fieitos encóntranse ben representados nos corredores fluviais atlánticos, tanto nos ambientes 
acuáticos como na ribeira. 
Destacan tres fieitos relícticos do Terciario e que permaneceron nos territorios atlánticos do noroeste ibérico: 
o fento do cabeliño (Culcita macrocarpa), o fieito de botón (Woodwardia radicans) e a fieitiña (Vandenboschia 
speciosa), todos eles de interese para a conservación e consideradas especies ameazadas. 
Tamén é relevante a presenza de varios fieitos ameazados, como o acuático Isoetes fluitans, que se encontra 
en perigo de extinción en Galicia, o fieito femia de pantano (Thelypteris palustris) vulnerable en Asturias ou 
varias especies de Dryopteris consideradas vulnerables en Galicia ou de interese especial en Asturias.

ESPECIES DE FLORA AMEAZADA

Culcita macrocarpa

Thelypteris palustrisIsoetes fluitans
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Outras plantas da ribeira ameazadas

Estes hábitats acollen moitas pequenas plantas de interese para a conservación en Europa como tres narcisos 
(Narcissus cyclamineus, N. pseudonarcissus subsp. nobilis, N. triandrus) que, ademais, están considerados como 
especies vulnerables en Galicia. 
Tamén albergan plantas acuáticas que se atopan en perigo de extinción en Galicia como a xanzá acuática 
(Nymphoides peltata), a estrela de auga (Callitriche palustris) ou o buño (Carex vesicaria), que ten nas Lagoas 
de Bertiandos unha das dúas únicas poboacións de Portugal.

Narcissus triandrus 

Carex vesicaria

A conservación para o futuro destas 
pequenas xoias do noso patrimonio natural 
depende de que os corredores fluviais non 
sufran máis impactos ambientais: ti podes 

axudar non alterando o seu hábitat.
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ESPECIES DE ÁRBORES 
AUTÓCTONAS

Salgueiro 
(Salix atrocinerea)

Este salgueiro é un dos máis abundantes nos ríos atlánticos. 
Ben adaptado ás condicións do bosque de ribeira pola súa 
flexibilidade e capacidade de agomar a partir de ramas 
desprendidas. A principios da primavera produce unha gran 
cantidad de sementes que se diseminan polo vento. Adoita 
hibridar con outras especies de salgueiros.

Carballo 
(Quercus robur)

Esta árbore caducifolia de gran porte e moi lonnxeva é a especie 
máis característica das carballeiras galego-portuguesas (hábitat 
9230), que ocupan unha mínima parte da súa extensión potencial. 
O seu froito, a belota ou landra, é moi importante na dieta de 
moitos animais e a súa madeira en descomposición é aproveitada 
polas larvas de insectos xilófagos coma a vacaloura, de interese 
comunitario.

Amieiro 
(Alnus glutinosa)

É a árbore máis característica dos nosos bosques de ribeira. As 
súas fortes raíces están adaptadas para resistir a forza da auga, 
mitigando o efecto das riadas. Proporciona alimento e acubillo 
a invertebrados característicos do hábitat 91E0*. O amieiro está 
ameazado polo patóxeno Phytophthora alni, que provoca a morte 
de moitos deles.
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Freixo 
(Fraxinus excelsior)

Árbore caducifolia que se atopa en bosques de ribeira, 
carballeiras e faiais. Ten un papel fundamental na rexeneración 
dos bosques perturbados grazas ao seu rápido crecemento. A 
finais do verán pódense apreciar os seus característicos froitos, 
unhas sámaras rectas, que se dispersan grazas á acción do 
vento.

Pradairo 
(Acer pseudoplatanus)

Árbore moi lonxeva e frecuente en carballeiras e en bosques de 
ribeira. As súas características follas palmadas adoptan unha 
coloración amarela e vermella en outono. Froitos disámaros, 
xuntos de dous en dous e con ás curvas. 

Abeleira 
(Corylus avellana)

Este arbusto adoita ramificar desde o chan sen formar un 
tronco principal. É unha especie pioneira, moi frecuente e 
que se adapta a condicións edáficas variables. As abelás 
e os amentos (inflorescencias) masculinos son unha boa 
fonte de alimento para moitos animais característicos dos 
nosos bosques.
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ESPECIES DE HERBÁCEAS 
AUTÓCTONAS

Nabo del diablo 
(Oeananthe crocata)

Umbelífera perenne moi común nos amieirais 
atlánticos. A planta desprende un forte cheiro e a 
raíz exuda un líquido amarelo alaranxado onde se 
concentra a enantotoxina, una sustancia moi tóxica. 
Moitos insectos veñen atraídos polas súas vistosas 
inflorescencias. 

Osmunda 
(Osmunda regalis)

Fento cunhs frondes moi grandes de ata 2,5 m. 
Ocupa os bordos dalgúns dos ríos por debaixo dos 
amieiros. As esporas concéntranse nos esporanxios 
que se forman na parte superior das frondes fertis 
e recoñécense pola súa coloración vemella. No 
inverno perde as frondes, que se desenvolven outra 
vez na primavera.
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Lirio 
(Iris pseudacorus)

Planta herbácea cunha característica flor amarela 
de ata 10 cm de diámetro. Esta especie típica do 
bosque de ribeira e de áreas asolagadas vese 
ameazada pola introdución de especies alóctonas 
como a Crocosmia X crocosmiiflora, capaz de 
prosperar nas mesmas condicións ambientais.

Avelao
(Hypericum androsaemum)

É unha herbácea que pode chegar a alcanzar 
máis de 1 m de altura. É fácil atopala nas zonas 
húmidas e nas ribeiras do arco atlántico. Utilízase 
en medicina popular, pero hai que ter coidado coa 
súa toxicidade.
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A FAUNA ACUÁTICA MÁIS AMEAZADA 
VIVE NOS ESPAZOS NATURAIS DO 
LIFE FLUVIAL

Os espazos naturais que forman parte do proxecto LIFE Fluvial acollen diversas especies de fauna 
que se consideran de interese comunitario porque se atopan nunha situación de ameaza de cara 
á súa supervivencia, ben porque estean en perigo ou sexan vulnerables, ben porque sexan raras 
ou endémicas. 
Algunhas destas especies, pola súa vulnerabilidade, tamén están incluídas nos diferentes 
catálogos de especies ameazadas das correspondentes administracións.

Mexillón de río
(Margaritifera margaritifera)

Molusco con ciclo de vida asociado ao salmón e á troita, de moi 
elevada lonxevidade (ata 65 anos na península), que experimentou 
un forte retroceso en toda Europa. As súas colonias poden alcanzar 
altas densidades na área do LIFE Fluvial, próximas á beira no leito 
do río e protexidas á sombra dos ameneiros.
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Lesma
(Geomalacus maculosus)

A supervivencia da lesma depende estreitamente de regatos 
de augas limpas e bosques de folla caduca, hábitats cada 
vez máis escasos na súa área de distribución.

Libélula esmeralda
(Oxygastra curtisii)

Especie de interese comunitario asociada a ríos con bosques 
de ribeira. As súas larvas habitan en zonas algo remansadas 
entre as raíces dos ameneiros. A destrución dos ameneirais e a 
contaminación das augas son as principais ameazas.

Lamprea mariña
(Petromyzon marinus)

Peixe migratorio que nace no río, aliméntase no mar de forma 
parasita e regresa ao río para reproducirse. Entre as causas 
da súa diminución están a sobrepesca, a contaminación dos 
esteiros, a construción de presas e a extracción de gravas.
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Salmón
(Salmo salar)

Especie emblemática asociada 
ao concepto de corredor fluvial. 
Migradora, remonta os ríos atlánticos 
augas arriba para reproducirse, 
mentres os xuvenís baixan para 
medrar no mar. Bloquear e contaminar 
os corredores fluviais son as 
ameazas principais para a especie.

Píntega rabilonga
(Chioglossa lusitanica)

Este endemismo do noroeste ibérico 
encóntrase moi ameazado e para a súa 
supervivencia depende estreitamente 
de regatos de augas limpas e bosques 
de folla caduca, hábitats cada vez máis 
escasos na súa área de distribución.

Auganeira
(Galemys pyrenaicus)

Vive en regatos e ríos ben 
conservados, polo que o futuro deste 
insectívoro, exclusivo do centro e o 
norte da Península Ibérica, depende 
do bo estado dos nosos ríos.

É de grande importancia que todos colaboremos 
na conservación dos corredores fluviais pois así 
axudamos a preservar estas especies sensibles.
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AS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
CAUSAN GRAVES PREXUÍZOS NO 
MEDIO AMBIENTE

A introdución voluntaria ou accidental de especies fóra da súa área de distribución natural 
pode dar lugar a invasións biolóxicas de nefastas consecuencias, sendo xa considerada como a 
segunda causa de extinción de especies autóctonas.
Os corredores fluviais son moi susceptibles de seren invadidos por especies exóticas, grazas ao 
movemento de sedimentos que axudan á súa propagación e colonización. Ademais, multitude de 
especies empréganos como vía de expansión cara a outros lugares.

Tradescantia fluminensis

Cortaderia selloana Crocosmia
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Moitas das invasoras dos corredores fluviais son plantas que se cultivan neles ou nas súas proximidades 
como as mimosas, as acacias, os eucaliptos ou o falso bambú e que se estenden por si mesmas a través das 
sementes ou dos rizomas.
Un número importante de invasoras proveñen de xardíns, públicos e privados, ou de infraestruturas de 
comunicación. Nestes casos moitas proceden das propias sementes que chegan aos corredores fluviais, 
como a herba da pampa, a tradescantia, ou o ailanto… e, noutras ocasións, son causados polas verteduras 
incontroladas dos restos da poda, como a crocosmia, a iuca ou a caléndula.

Tamén se producen invasións debido a proxectos de restauración ambiental mal deseñados e que inclúen 
especies exóticas que despois se naturalizaron, como o ameneiro gris. Vinculada a este tipo de actuacións 
encóntrase a chegada dun fungo acuático parasito (Phytophthora alni) que hoxe en día é o responsable da 
infección e mortaldade que sofren os ameneiros autóctonos.
Algunhas invasoras proceden de acuarios como o fieito azolla ou a planta de acuariofilia elodea de Canadá.

Ti tamén podes colaborar 
na loita contra as especies 

exóticas invasoras; por 
exemplo, cultivando 

no teu xardín plantas 
autóctonas no canto de 

especies invasoras e non 
tirando restos de plantas 
alóctonas nos hábitats 

naturais.

Acacia melanoxylon

Arundo donaxEucalyptus globulus
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A FAUNA INVASORA DOS NOSOS 
CORREDORES FLUVIAIS PROCEDE  
DE SOLTAS E DO TRÁFICO  
DE ESPECIES

As especies exóticas invasoras constitúen unha das principais causas de perda de biodiversidade 
no mundo, circunstancia que se agrava en hábitats e ecosistemas especialmente vulnerables 
como son as augas continentais. A introdución destas invasoras pode ocasionar graves prexuízos 
á economía e mesmo á saúde pública.

Nos corredores fluviais do noroeste 
ibérico tamén aparecen especies exóticas 
invasoras que proceden de soltas de 
animais criados en terrarios e en acuarios 
domésticos como é o caso da tartaruga 
de Florida ou de peixes como a carpa 
vermella que causan importantes danos 
sobre a propia fauna autóctona, ben 
por depredación, ben por ocupación dos 
seus hábitats ou pola transmisión de 
enfermidades. 
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Tamén se produciron invasións por especies que veñen de escapadas accidentais ou soltas de granxas 
peleteiras como o visón americano, así como de parques e centros zoolóxicos, como é o caso dos mapaches, 
ou mesmo liberacións intencionadas de mascotas exóticas na natureza

En ocasións algunhas invasoras 
proceden do tráfico de especies 
exóticas para empregar como animal 
de compañía, como o bico de coral, 
un pequeno paxaro de orixe africana 
presente especialmente en Galicia.

Tamén hai especies invasoras 
presentes por causas de políticas 
sanitarias ou de control de poboacións 
erróneas como o caso da gambusia. 
Outras teñen a súa orixe no seu uso 
con fins recreativos para a pesca como 
é o caso de varios cangrexos invasores 
ou da perca americana. 

Lembra que está 
prohibida a posesión, 

transporte, tráfico 
e comercio de 

exemplares vivos 
ou mortos daquelas 
especies incluídas 

no Catálogo español 
de especies exóticas 

invasoras ou o 
Decreto-Lei n.º 

565/99, de 21 de 
dezembro de Portugal, 

así como os seus 
restos ou propágulos.
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OS CORREDORES FLUVIAIS SOFREN 
ALTERACIÓNS MOI PREXUDICIAIS 
PARA A SÚA CONSERVACIÓN

Hoxe en día, o ser humano provoca numerosas alteracións que ameazan o mantemento da 
biodiversidade que albergan os corredores fluviais e dificultan enormemente a importante 
función que realizan como corredores ecolóxicos.
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Tradicionalmente o ser humano empregou os corredores fluviais, eliminando parte das 
árbores e dos arbustos e reducindo o bosque de ribeira para substituílo por prados de sega 
e dente para o gando. Pero nas últimas décadas, estes prados de sega e dente, que tiñan 
unha gran produtividade, foron transformados por plantacións de eucaliptos, que mesmo se 
expanden sobre os propios bosques de ribeira e as zonas húmidas.

Tamén actuacións como 
a construción de encoros, 
canles, derivacións, represas, 
canalizacións, pontes... 
repercuten moi negativamente 
sobre as comunidades bióticas 
dos ríos.
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Outros impactos están provocados polo incremento da presión no seu uso que exerce a sociedade actual. 
A urbanización dos terreos fluviais non só provoca a destrución dos hábitats senón que aumenta a 
impermeabilización do solo, polo que aumenta a escorredura e, polo tanto, o risco de inundación. As praias 
fluviais, cada vez máis frecuentes, levan á destrución dos hábitats e á perda da biodiversidade especialmente 
naqueles tramos de maior valor ambiental, onde a construción e o mantemento da praia é incompatible coa 
conservación. 
Os ríos tamén sofren alteracións na calidade das augas provocadas polas verteduras agropecuarias (zurros e 
fertilizantes), térmicas (de actividades enerxéticas), urbanas, industriais ou mineiras.

Algunhas actividades deportivas e de lecer poden ser incompatibles coa conservación dos valores ambientais 
dos corredores fluviais: respecta as normas que a administración establece naqueles espazos naturais que 
visites.

Fai un uso responsable 
da auga, dos ríos e das 
súas ribeiras. Non uses 
os desaugadoiros como 

vertedoiro nin deixes 
lixo nos ríos.
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AS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN 
CONTRIBÚEN A CONSERVAR OS 
CORREDORES FLUVIAIS

O proxecto LIFE Fluvial desenvolve diversas medidas de actuación para mellorar o estado de 
conservación dos corredores fluviais e contribuír a frear a perda de biodiversidade. Estas accións 
eliminan ou reducen as ameazas existentes sobre os hábitats, o que permite que os corredores 
fluviais alcancen un estado de conservación favorable.

Eliminación de especies exóticas invasoras

A retirada de especies invasoras leñosas realízase manualmente ou con pequenas máquinas portátiles, sen 
empregar maquinaria pesada nin métodos químicos, para non danar os ecosistemas naturais. A madeira xerada 
é cedida aos veciños para utilizar nas súas vivendas rurais.
As especies herbáceas invasoras tamén son arrincadas manualmente e os seus restos transpórtanse, en 
contedores seguros, a centros autorizados de xestión de residuos.
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Retirada de ameneiros afectados por Phytophthora spp

Nos espazos naturais protexidos que forman parte do LIFE Fluvial, prodúcese unha alta mortaldade de ameneiros 
(Alnus glutinosa), como resultado da infección producida polo fungo Phytophthora spp. O proxecto elimina parte 
dos ameneiros mortos co fin de reducir os focos de infección e frear a progresión da enfermidade, contribuíndo á 
mellora do estado fitosanitario da masa arbórea e do estado de conservación do seu hábitat prioritario.
Tamén se fai con medios manuais ou máquinas pequenas e a madeira cédeselles aos veciños para o seu uso 
nos fogares.

Repoboacións dos bosques de ribeira (hábitat prioritario 91E0*) e de carballeiras (hábitat 9230)

A restauración dos hábitats, obxectivo do proxecto (91E0*, 9230), inclúe a repoboación con especies 
características destes, unha boa práctica que, complementada coas dúas anteriores, mellora a conectividade e 
incrementa a biodiversidade dos corredores fluviais.
Para tal finalidade, LIFE Fluvial está a producir en viveiro máis de 90.000 plantas de 12 especies autóctonas de 
orixe local, obtidas maiormente a partir de sementeira mais tamén de escallos.

A actuación de LIFE 
Fluvial é modélica e 
exemplarizante, en 
canto a adecuación 

das obras á 
fraxilidade dos 

medios (ecosistemas 
fluviais e lacunares) 

en que se 
desenvolven.
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ZONAS DE ACTUACIÓN DO 
PROXECTO LIFE FLUVIAL

O proxecto céntrase nos corredores fluviais atlánticos de 4 zonas de actuación (Terras do Lima, As 
Mariñas Coruñesas, Terras do Miño e cunca do Eo), abarcando 9 sitios da rede Natura 2000:
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O proxecto LIFE Fluvial  
nas Terras do Lima

No ámbito territorial das Terras do Lima, o proxecto LIFE Fluvial centra o desenvolvemento 
das distintas liñas de actuación no espazo natural da Rede Natura 2000 declarado Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) Rio Lima.
Este espazo da Rede Natura constitúe un corredor ecolóxico de grande importancia pois permite a 
comunicación das montañas do noroeste de Portugal e do sueste de Galicia co océano Atlántico a través do río 
Lima e dos seus afluentes.
A vexetación de ribeira de varios dos seus ríos está formada por bosques aluviais de ameneiros e freixos, 
hábitat prioritario (91E0*). Tamén son prioritarios os fragmentos relícticos do mesmo hábitat que albergan as 
terrazas aluviais, normalmente en bo estado de conservación.
Destacan neste LIC o interesante mosaico de zonas húmidas relativamente ben conservadas que alberga e o 
complexo pantanoso de xunqueiras, situado preto da desembocadura do río Lima, integrado no esteiro.
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O LIC Rio Lima constitúe un espazo natural moi importante para a conservación de varias especies de peixes 
migratorios, xa que a súa cunca é unha das dúas únicas de Portugal onde aínda remonta o salmón (Salmo 
salar), malia ser poucos exemplares, e tamén o sábalo (Alosa alosa), a sabina (Alosa fallax) e a lamprea 
mariña (Petromyzon marinus). Nalgúns dos seus afluentes cóntase coa presenza da auganeira (Galemys 
pyrenaicus).
É significativa a presenza de varias especies de hérpetos de interese comunitario, como a píntega rabilonga 
(Chioglossa lusitanica) ou o lagarto das silveiras (Lacerta schreiberi) e varias especies de aves acuáticas e 
mariñas protexidas pola Directiva de Aves, como a ameazada garza pequena (Ixobrychus minutus).

Galemys pyrenaicus

Petromyzon marinus Ixobrychus minutus
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O proxecto LIFE Fluvial  
na cunca do río EO

No ámbito territorial do río Eo e da ría onde desemboca, o proxecto LIFE Fluvial centra o 
desenvolvemento das distintas liñas de actuación en varios espazos naturais da Rede Natura 
2000, tanto no lado asturiano como no galego; e inclúe Zonas de Especial Conservación e Zonas 
de Especial Protección para as Aves: en Asturias ZEC Río Eo e ZEC e ZEPA Ría del Eo, e en Galicia 
ZEC Rio Eo e ZEPA Ribadeo.

ZEC Río Eo Asturias | ZEC Río Eo Galicia
Entre estas dúas ZEC protéxese de forma ininterrompida o curso baixo, medio e gran parte do curso alto do río 
Eo, así como algúns dos seus principais afluentes, formando un corredor fluvial que comunica diversas áreas 
protexidas.
Trátase dun dos espazos naturais protexidos, entre as zonas húmidas e os corredores fluviais, con maior 
presenza de diversidade de hábitats de interese comunitario.
É un río ben conservado que alberga cinco especies de peixes consideradas de interese comunitario, entre 
elas o salmón (Salmo salar) e a lamprea mariña (Petromyzon marinus). Recentemente descubríronse unhas 
boas poboacións de mexillón de río (Margaritifera margaritifera), mais tamén acolle unha boa representación 
doutros invertebrados ameazados e de interese comunitario, como a lesma galaico-irlandesa (Geomalacus 
maculosus) ou a donceliña de mercurio (Coenagrion mercuriale) entre outros, igual que varias especies de 
hérpetos e mamíferos.

ZEPA Ribadeo | ZEC / ZEPA Ría del Eo
Estes dous espazos naturais da Rede Natura 2000 protexen a ría de Ribadeo, na que existen poboacións de 
aves acuáticas moi importantes, particularmente durante o inverno, entre as que sobresaen a invernada de 
asubiador (Anas penelope) e de pato rabilongo (Anas acuta), e a poboación de mazarico real (Numenius 
arquata). Destaca tamén a presenza do escaso mergullón de pescozo negro (Podiceps nigricollis) e de bilurico 
escuro (Tringa erythropus). Ademais, é un importante refuxio para moitas aves acuáticas durante as vagas de 
frío, como a avefría (Vanellus vanellus).
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Geomalacus maculosusSalmo salar

Coenagrion mercuriale Petromyzon marinus

Podiceps nigricollisAnas penelope
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O proxecto LIFE Fluvial  
nas Terras do Miño

No ámbito territorial das Terras do Miño, o proxecto LIFE Fluvial centra o desenvolvemento das 
distintas liñas de actuación no espazo natural da Rede Natura 2000 declarado Zona Especial de 
Conservación (ZEC) Parga–Ladra–Támoga.
Esténdese pola cunca alta do río Miño e inclúe boa parte dos seus principais afluentes. Trátase dunha área 
eminentemente agrícola e gandeira á que pertence unha serie de zonas húmidas próximas coñecidas como 
complexo húmido da Terra Chá.
Case un cuarto da súa área está ocupado por masas forestais autóctonas que recobren boa parte das amplas 
chairas de inundación e a maior parte das beiras dos ríos está bordeada por bosques de ribeira que dan paso a 
pequenas carballeiras e bidueirais.

Alberga corredores fluviais de elevado interese, con presenza de dúas especies ameazadas: Nymphoides 
peltata e Isoetes fluitans, consideradas en perigo de extinción no Catálogo galego de especies ameazadas. 
En contacto cos corredores, nas zonas húmidas, é posible atopar varias poboacións do prioritario cardiño 
de ribeira (Eryngium viviparum), ademais doutros taxons propios de ambientes húmidos, todos eles raros ou 
infrecuentes en Galicia.

Eryngium viviparumNymphoides peltata
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A avifauna é un dos valores máis significativos, xa que inclúe algúns elementos raros e ameazados no 
contexto galego e mesmo ibérico. A área alberga unhas poucas parellas nidificantes de limícolas con 
poboacións moi reducidas en Galicia, como son a avefría (Vanellus vanellus), o alcaraván (Burhinus 
oedicnemus) e o mazarico real (Numenius arquata). Outras especies tamén propias de espazos abertos, como 
o escaso sisón (Tetrax tetrax) ou a tartaraña cincenta (Circus pygargus) manteñen poboacións nidificantes da 
máxima importancia no marco autonómico.

Acolle varios invertebrados de interese comunitario, como a esmeralda de Curtis (Oxygastra curtisii) presente 
nos ríos, e a máis abundante e forestal vacaloura (Lucanus cervus), xunto co escaso mexillón de río 
(Margaritifera margaritifera). Entre os peixes acolle a vermella (Rutilus arcasii), a boga do Douro ou escalo 
(Chondrostoma duriense), ambas as dúas de interese comunitario.

Destaca tamén a presenza do sapo raxado (Discoglossus galganoi) e o lagarto das silvas  
(Lacerta schreiberi), así como de especies de interese comunitario, como a auganeira (Galemys pyrenaicus)  
e a lontra (Lutra lutra).

Vanellus vanellus Numenius arquata

Lucanus cervus

Lacerta schreiberi

Oxygastra curtisii

Lutra lutra
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O proxecto LIFE Fluvial  
nas Mariñas Coruñesas

No ámbito territorial das Mariñas Coruñesas, o proxecto LIFE Fluvial centra o desenvolvemento 
das diferentes liñas de actuación en dous espazos naturais da Rede Natura 2000 declarados Zona 
Especial de Conservación: a ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre e a ZEC Betanzos-Mandeo.

ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre
Neste espazo natural destacan os bosques de ribeira das colas dos ríos Mero e Barcés onde medran árbores 
como salgueiros e ameneiros e pequenas plantas, como o ameazado narciso (Narcissus cyclamineus), un 
endemismo galego e do norte de Portugal. Tamén acolle outras especies en perigo como o caracol de Quimper 
(Elona quimperiana), a lesma galaico-irlandesa (Geomalacus maculosus) ou a píntega rabilonga (Chioglossa 
lusitanica).
Ao longo das estacións preséntanse nel multitude de patos, garzas, limícolas... Máis de duascentas especies 
de aves, entre as que destaca a iberoccidental escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus subsp. 
lusitanica) en perigo crítico de extinción.
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ZEC Betanzos-Mandeo
A ría de Betanzos, o curso baixo e parte do curso medio do río Mandeo, xunto con parte do río Zarzo, o tramo 
baixo do río Mendo e a desembocadura do Lambre forman a ZEC Betanzos-Mandeo.
Aquí viven varias especies ameazadas como o narciso (Narcissus cyclamineus), que aparece nas ribeiras no 
mes de marzo, e fentos relícticos do Terciario, como o fieito de botón (Woodwardia radicans).
Destaca tamén a presenza do caracol de Quimper (Elona quimperiana), do mexillón de río (Margaritifera 
margaritifera), da lamprea mariña (Petromyzon marinus) e do salmón (Salmon salar), todos eles ameazados.
Cómpre resaltar a presenza da píntega rabilonga (Chioglossa lusitanica), un endemismo do noroeste peninsular, 
de varias especies de morcegos, como o de ferradura pequeno (Rhinolophus hipposideros) e tamén da 
auganeira (Galemys pyrenaicus), todas estas especies incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas.

Narcissus cyclamineus Elona quimperiana Chioglossa lusitanica

Woodwardia radicansEmberiza schoeniclus subsp. lusitanica
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HÁBITATS NATURAIS DE INTERESE COMUNITARIO

O símbolo «*» indica os tipos de hábitats prioritarios.

1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda 2, 3, 7

1130 Estuarios 2, 3, 5, 6, 7

1140 Chairas fangosas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea baixa 2, 3, 6, 7

1160 Grandes calas e baías pouco profundas 2, 3, 7

1170 Arrecifes 2, 3, 7

1210 Vexetación anual sobre refugallos mariños acumulados 2, 3, 6, 7

1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas 2, 3, 6, 7

1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lodosas ou areosas 2, 3, 5, 7

1320 Pastizais de Spartina (Spartinion maritimi) 2, 6, 5

1330 Pastizais salinos atlánticos  (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 2, 3, 5, 6, 7

1420 Matorrais halófilos mediterráneos e termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) 2, 3, 5, 6, 7

2110 Dunas móbiles embrionarias 2, 3, 7

2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) 2, 3, 7

2130 * Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) 2

3110  Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areosas (Littorelletalia uniflorae) 4 

3140 Augas oligomesotróficas calcáreas con vexetación béntica de Chara spp. 4

3150 Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 4

3160 Lagos e estanques distróficos naturais 4, 5

3260  Ríos, de pisos de planicie a monte con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion  1, 
2, 3, 4, 7

3270 Ríos de ribeiras lodosas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p. 1, 3, 4 

4020 * Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e de Erica tetralix 2, 4, 5

4030 Queirogais secos europeos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4040 * Queirogais secos atlánticos costeiros de de Erica vagans 3, 7

5230 * Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 3, 6, 7

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea 2, 3, 4, 7

6230 *  Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas 
montañosas (e de zonas sub-montañosas da Europa continental) 4

6410  Prados con molinias sobre substratos calcários, turbosos ou arxilo-limónicos (Molinion caeruleae) 1, 2, 3, 
4, 5, 7

6420 Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion 3, 7

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos de monte a alpino 1, 2, 3, 4, 7

6510 Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1, 2, 3, 4, 6, 7

7110 * Turbeiras altas activas 4

7140 «Mires» de transición 4, 5

7150 Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 4

ZEC Encoro de Abegondo - Cecebre 1
ZEC Betanzos - Mandeo 2
ZEC Río Eo 3
ZEC Parga - Ladra - Támoga 4
LIC Rio Lima 5
ZEC Ría del Eo 6
ZEPA Ribadeo 7
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7210 *Turbeiras calcárias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae 3, 4, 7

7220 * Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 3, 7

7230 Turbeiras baixas alcalinas 4

8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica 2, 3, 4, 7

8230  Rochedos siliceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 2, 3, 4, 
5, 7

8330 Grutas mariñas somerxidas ou semi-somerxidas 3, 7

9180 * Bosques de ladeiras, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
91E0  * Bosques aluviais de Alnus glutinosa e de Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica 2, 3, 4, 7

9260 Bosques de Castanea sativa 3, 6 
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Accipiter gentilis 1, 4
Accipiter nisus 4
Achondrostoma oligolepis 5
Acrocephalus paludicola 1, 4
Acrocephalus scirpaceus 1, 4
Alcedo atthis 1, 2, 3, 4, 5, 7
Alosa alosa 3, 5, 7
Alosa fallax 5, 7
Anas acuta 3, 7
Anas clypeata 1, 4
Anas crecca 1, 3, 4, 7
Anas penelope 1, 3, 4, 7
Anas platyrhynchos 1, 2, 3, 4, 7
Anas querquedula 1
Anas strepera 1, 3, 7
Anthus campestris 4
Anthus pratensis 5
Anthus spinoletta 5
Ardea cinerea 1, 2, 3, 4, 6, 7
Ardea purpurea 1, 4
Arenaria interpres 5
Asio flammeus 4
Austropotamobius pallipes 3
Aythya ferina 1, 3, 4, 7
Aythya fuligula 1, 4, 6
Bubulcus ibis 6
Burhinus oedicnemus 4
Calidris alpina 3, 5, 6, 7
Caprimulgus europaeus 2, 4, 5, 6
Cerambyx cerdo 2
Charadrius hiaticula 3, 6, 7
Chioglossa lusitanica 1,  2, 5, 6
Chlidonias niger 1, 2, 3, 4, 6, 7
Chondrostoma polylepis 1, 2, 
3, 4, 7
Ciconia ciconia 4
Circus aeruginosus 1, 4, 6, 7
Circus cyaneus 4
Circus pygargus 4
Coenagrion mercuriale 1, 4, 5, 6
Coturnix coturnix 5, 6
Discoglossus galganoi 1, 2, 
3, 6, 7
Egretta alba 6
Egretta garzetta 1, 3, 5, 6, 7
Elona quimperiana 1, 2, 3, 7
Emberiza schoeniclus 1

Eryngium viviparum 4
Euphydryas aurinia 5
Euplagia quadripunctaria 6
Falco columbarius 1, 4, 6
Falco peregrinus 1, 3, 4, 6, 7
Falco subbuteo 1, 4
Fulica atra 1, 4, 6, 7
Galemys pyrenaicus 1, 2, 3, 4, 5
Gallinago gallinago 1, 4, 6
Gavia arctica 3, 6, 7
Gavia immer 3, 6, 7
Geomalacus maculosus 1, 3
Haematopus ostralegus 3, 6, 7
Ixobrychus minutus 1, 5
Lacerta monticola 1, 2, 3, 6
Lacerta schreiberi 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7
Lanius collurio 4, 6, 7
Larus argentatus 6
Larus canus 6
Larus fuscus 5, 6
Larus marinus 6
Larus melanocephalus 3, 6, 7
Larus michahellis 6
Larus ridibundus 6
Limosa lapponica 2, 3, 6, 7
Limosa limosa 6
Locustella luscinioides 5
Locustella naevia 5
Lucanus cervus 1, 2, 3, 4, 6, 7
Lullula arborea 4, 5
Luronium natans 4
Lutra lutra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lymnocryptes minimus 4
Margaritifera margaritifera 2, 3, 4
Mergus serrator 6
Milvus migrans 1, 6
Motacilla flava 5
Myotis myotis 1
Narcissus asturiensis 4
Narcissus cyclamineus 1, 2
Narcissus pseudonarcissus ssp. 
nobilis 4
Numenius arquata 2, 3, 4, 6, 7
Numenius phaeopus 3
Nycticorax nycticorax 1
Oceanodroma leucorhoa 6

Oxygastra curtisii 3, 4, 5
Pandion haliaetus 1, 6
Petromyzon marinus 2, 3, 5, 6, 7
Phalacrocorax carbo 1, 2, 3, 7
Phalacrocorax carbo sinensis 1, 
2, 3, 6, 7
Philomachus pugnax 1, 3, 4, 6, 7
Phylloscopus collybita 5
Phylloscopus trochilus 5
Platalea leucorodia 1, 3, 6, 7
Pluvialis apricaria 3, 4, 6, 7
Pluvialis squatarola 3, 6, 7
Podiceps nigricollis 6
Porzana porzana 1, 2, 7
Pseudochondrostoma duriense 5
Recurvirostra avosetta 6
Rhinolophus ferrumequinum 
1, 2, 4, 7
Rhinolophus hipposideros 1, 2, 
3, 4, 6, 7
Riparia riparia 4
Rutilus arcasii 1, 4
Salmo salar 1, 2, 3, 5, 6, 7
Sphagnum pylaesii 1, 2
Sterna albifrons 6
Sterna hirundo 3, 6, 7
Sterna sandvicensis 2, 3, 5, 6, 7
Streptopelia turtur 5, 6
Sylvia undata 2, 4, 5, 6
Tachybaptus ruficollis 3
Tetrax tetrax 4
Trichomanes speciosum 2
Tringa glareola 1
Tringa nebularia 6
Tringa ochropus 1
Tringa totanus 6
Turdus iliacus 6
Turdus philomelos 5
Uria aalge ibericus 6
Vanellus vanellus 1, 3, 4, 6, 7
Woodwardia radicans 2, 3, 6

ESPECIES DE INTERESE COMUNITARIO ZEC Encoro de Abegondo - Cecebre 1
ZEC Betanzos - Mandeo 2
ZEC Río Eo 3
ZEC Parga - Ladra - Támoga 4
SIC Rio Lima 5
ZEC Ría del Eo 6
ZEPA Ribadeo 7






