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A Xunqueira do Lagares

Ficha Didáctica
A XUNQUEIRA DO LAGARES
DESTINATARIOS DA VISITA
5º e 6º de Ed. Primaria
ESO
OBXECTIVOS
• Coñecer in situ a desembocadura do Lagares e estudar a formación do esteiro.
• Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema de marisma, identificando as
actividades humanas que orixinan desequilibrios nel e espertando actitudes de defensa,
respecto e recuperación deles.
• Identificar especies máis comúns de plantas e animais que habitan na Xunqueira do
Lagares,  identificando as principais características e comportamentos destes para
adaptarse á marisma.
• Achegarse á historia industrial de Vigo a través do coñecemento dunha das explotacións salineiras máis importantes da cidade.

PREPARAMOS A VISITA
http://hoxe.vigo.org/pdf/rutas/ruta_ornitoloxica_lagares.pdf
http://www.seo.org/listado-aves/
COSTAS GOBERNA, F. J. e  HIDALGO CUÑARRO, J. M. (1999). Las Salinas de Vigo,  
aproximación al estudio de las salinas de la desembocadura del río Lagares (Vigo). Vigo:
Instituto de Estudios Vigueses.

DESCRICIÓN DO ESPAZO
Nesta ruta falaremos dalgunhas das especies animais e vexetais presentes no lugar, centrándonos de maneira especial na observación de aves. As marismas coma a Xunqueira do Lagares
son lugares escollidos polas aves para vivir permanentemente ou nos seus pasos migratorios.
Neste espazo tamén se atopan especies vexetais típicas de marisma nas que se fará fincapé
durante a visita como poden ser os xuncos ou os amieiros que conforman o amieiral da Carrasqueira, un dos poucos exemplos deste tipo de bosques presentes na nosa comarca.
Dende o punto de vista histórico observaremos os restos dunha explotación salineira que ocupou esta zona chegando a alcanzar os 16.000 m2 a finais do século XIX.

GUIÓN DA VISITA
No tramo final do río Lagares, preto da súa desembocadura, sitúase unha marisma costeira
coñecida como Xunqueira do Lagares. Trátase dunha zona de contacto entre o mar e a desembocadura do río sometida á influencia das mareas e da salinidade.
O río Lagares é o principal curso fluvial de Vigo. Nace na Lagoa Mol, entre o lugar da Retorta (Cabral) e a parroquia de Vilar de Infesta (Redondela), e esténdese  por todo o sur do
municipio de este a suroeste ata a súa desembocadura no areal da Foz. Na súa desembocadura
forma un pequeno esteiro e, asociada a este, unha marisma. Podemos definir esteiro como un
entrante de mar que se introduce nun val fluvial río arriba ata o límite onde se deixan sentir as
mareas (Fairbridge, 1980).

As marismas desenvólvense nas zona  máis  protexidas e con menor pendente do río, preto da
desembocadura.  Alí acumúlanse os sedimentos debido a dúas causas: pola perda de velocidade da auga, ao tratarse de terreos con menos pendente, e en segundo lugar debido a procesos
fisicoquímicos que se producen ao entrar en contacto as augas salgadas e as doces, que producen a agregación de limos e arxilas e a súa sedimentación. Estas zonas son colonizadas por
diferentes especies vexetais que aceleran o proceso de sedimentación.
Esta área está sometida a inundacións e desecacións periódicas producidas polas mareas. Este
proceso dá lugar a uns gradientes de salinidade moi importantes, a salinidade vai decrecendo
dende a parte máis externa da marisma cara a parte máis interna onde se deixa sentir menos o
efecto das mareas.
Os esteiros son zonas de alto valor ecolóxico, cunha alta produtividade debido en parte a que
os sedimentos que se depositan neles conteñen unha gran cantidade de materia orgánica. Os
pastos que rodean ás marismas son lugares aproveitados dende a antigüidade para a agricultura. A presenza elevada de materia orgánica tamén fai que sexan espazos escollidos polas aves
para vivir de forma permanente ou como lugares de descanso nos seus pasos migratorios.
Outra característica pouco coñecida e moi importante destes espazos, é que actúan como
trampas para os contaminantes que poida transportar o río. Ao depositarse os limos e arxilas
tamén o fan os contaminantes asociados a eles antes de chegar ao mar.

A marisma do Lagares é un espazo moi modificado polo home. Entre os cambios máis importantes están a construción das instalacións do Centro Deportivo de Samil a finais dos setenta,
que modificaron a desembocadura do río, e a depuradora construída nos noventa e que está
situada sobre un antigo bosque de amieiros. Tamén tivo un gran impacto no río, e polo tanto
na marisma, a instalación ao longo do seu curso de diferentes zonas industrias como o polígono do Caramuxo moi cerca da desembocadura.

Credes que a acción do home pode alterar os ecosistemas? En que sentido? Tivera sido mellor construír o Centro Deportivo de Samil noutro lugar? Por que? E a
depuradora? E máis importante dar servizos á cidadanía ou protexer un ecosistema como o da Xunqueira do Lagares? Debatide sobre este tema na aula e buscade
posibles solucións.

A salina de As Rabadeiras
Nada máis entrar no paseo que bordea a xunqueira podemos observar que existe unha construción antiga, un muro de pedra que bordea ao río, na súa marxe esquerda, separándoo da zona
de xunqueira. Trátase do muro de peche dunha explotación salineira que nos documentos do s.
XVIII aparece co nome de Salina de As Rabadeiras.
A instalación desta salina remóntase á Idade Media. O sal era un ben moi prezado xa que del
dependía que se puidesen conservar os alimentos, tanto a carne coma o peixe.

Coñecedes outras explotacións salineiras na cidade? Cales? De que época eran?
O sal que se producía tería os mesmos usos en época romana, no s. XVII e hoxe en
día?
Xa desde época romana temos constancia de que os habitantes de Vigo tiveron interese en
producir sal.  As inundacións de auga do mar producidas polas mareas e as condicións deste
lugar tan protexido, facían deste o espazo idóneo para este tipo de explotación. As primeiras
referencias escritas que se atopan desta salina son do s.XII, cando pasan a pertencer ao Mosteiro de Celanova ao facerse este co cenobio de Coruxo. A partir de 1675 a concesión pasa por
diferentes mans pero non é ata finais do s. XVII cando pasan a pertencer ao Marqués de Valladares e comeza a súa explotación industrial. Nese momento a pesca comezaba a despuntar e a
necesidade de conservación medraba, co que era preciso producir moita sal. Hai constancia de
que se seguiu producindo ata o 1804. A partir desa data, debido ao deterioro que o mar producía nas estruturas e a dificultade da reparación, desapareceu para sempre esa actividade.

O sistema para obter o sal consistía na condución da auga do mar durante a marea alta por
medio dunha canle a un gran depósito situado a un nivel máis alto. No momento no que
baixaba a marea, pechábase o acceso á canle quedando a auga depositada. Logo era trasladada
a outros estanques máis pequenos e menos profundos onde a auga se estancaba ata evaporarse
polo quentamento solar, quedando tan só o sal cristalizado.
Tendo en conta o proceso produtivo, pensades que Galicia é o lugar máis idóneo
para producir sal? Sería un tipo de industria rendible? Porque a día de hoxe non o
producimos a pesar de ter tantos quilómetros de costa? Coñecedes algún lugar da
Península Ibérica onde si existan este tipo de explotacións? Investigade.

A pesar do gran deterioro no que se atopa a día de hoxe, aínda se poden observar con certa
claridade algúns restos coma os do dique, se nos situamos na ponte que hai xusto antes da
desembocadura. Alí podemos ver nalgúns dos tramos os ocos onde estaban instaladas as comportas para controlar o paso da auga do mar.

Na actualidade todo o espazo interno onde estaban os estanques atópase tapado polas capas
sedimentarias colonizadas por unha potente  vexetación. É moi probable que ademais as
divisións interiores estean destruídas polo paso do tempo e a acción das mareas. Tampouco se
conserva a estrutura orixinal do alfolín, a construción onde se almacenaba o sal, que estaría
ubicado preto do amieiral da Carrasqueira, onde hoxe atopamos unha construcción contemporánea abandonada. Segundo relatan Costas Goberna e Hidalgo Cuñarro, os restos do alfolín
orixinal botáronse abaixo no ano 1998.

A vexetación na marisma
A marisma que o río forma antes de desembocar no areal da Foz, acubilla diversas formacións
vexetais catalogadas como hábitats de interese comunitario pola Directiva de Hábitats (Directiva 92/43 CEE relativa a conservación dos hábitats naturais e da fauna e a flora silvestres), e
por tanto é imprescindible garantir a súa conservación, de cara a manter a biodiversidade dos
hábitats naturais e da fauna e a flora silvestre. Entre estes hábitats figuran os espartinais, as  
praderías salgadas de gramíneas e os xuncais marítimos.
A zona chámase xunqueira precisamente pola presenza na marxe do río do  xunco, unha
planta de folla alongada,  lisa, cilíndrica, recta e flexible cun tamaño duns 90cm de altura.
Podemos atopalo en flor entre os meses de abril e xullo. Vive en chans húmidos, en ribeiras e
pantanos, sendo moi común nas marismas costeiras.
Segundo varía a marea o influxo da auga salgada na ría é maior, condicionando o tipo de
vexetación presente. As diferenzas de salinidade e tempo inmersión fan que predomine un
tipo de vexetación ou outra:

1. Na zona interna, que podemos considerar menos salina, observamos de maneira predominante dúas especies: xunco nas zonas que se somerxen de maneira esporádica e falso xunco
(triglochaim maritim) nas zonas encharcadas.

Xunco

Falso xunco

2. Na zona media, xusto enfronte da desembocadura, zona máis salina que a anterior: atopamos matas de beldroega mariña (halimione portulacoides) nas zonas máis elevadas. Igual
que no caso anterior aparece falso xunco nas zonas encharcadas de maneira habitual.

3. Na zona externa a máis próxima á desembocadura e por tanto a máis salina de todas, preto
da ponte, atopamos diferentes especies:
- A Salicornia (Sarcocornia sp.) na área somerxida periodicamente polas mareas e a espartina maritima, unha planta que non está presente en tódalas épocas do ano. Florece entre xuño
e novembro, disemina as sementes e estas permanecen latentes durante todo o inverno, aparecendo calvas na vexetación no lugar onde se atopan.

Salicornia

Espartina
marítima

Aínda que aparentemente as marismas son zonas con gran cantidade de auga, as zonas máis
salinas das mesmas son extremadamente áridas, a salinidade provoca que por proceso fisicoquímicos as plantas perdan a súa auga.
Como pode sobrevivir unha planta en condicións tan adversas? Adaptará a súa
morfoloxía para que estas non lle afecten? Coñecedes algunha planta que deba
adaptarse para sobrevivir en condicións áridas? Cal? Usarán as plantas de marismas algún mecanismo similar ás do deserto?

As plantas da marisma usan diferentes mecanismos tanto a nivel celular como morfolóxico
para adaptarse ao medio no que viven. A beldroega e a salicornia por exemplo son plantas suculentas o que lles permite reter unha maior cantidade de auga no seu interior. Por outra banda
son plantas que non alcanzan gran altura o que reduce as perdas de auga.
A beldroega presenta unha especie de pelos na súa superficie, que actúan como o pelo nos
humanos, crean unha pequena capa de aire enriba da superficie das follas que arrefría as
mesmas, reducindo a perda de auga por evaporación. Ademais as follas posúen unhas ceras
na superficie que a protexen da solleira excesiva. Na salicornia as follas son moi reducidas,  o
que evita a perda de auga.

Se facemos todo o paseo bordeando a xunqueira, atoparémonos cunha zona de bosque típico
das ribeiras do río no que destaca o amieiral da Carrasqueira, case desaparecido pola instalación da depuradora. Aquí a especie arbórea  predominante é o amieiro e acompañando a estes
podemos encontrar salgueiros, freixos, loureiros e sabugueiros, todas elas especies adaptadas
a vivir en zonas encharcadas.

O amieiro é unha árbore caducifolia que ten a casca agrisada. Debido á súa capacidade de
resistir moitos anos somerxido en auga, a súa madeira empregouse moito en Galicia na construción de pontes e pontellas e tamén na fabricación de pequenos utensilios e  zocas, para as
que aínda se sigue usando esa madeira.

Fixádevos neste refrán que fai referencia ao amieiro. Coñecedes algún outro que
fale desta árbore? Investigade na casa e en internet.
Meu grorioso San Antón,
feito de pau de ameneiro,
curmán carnal dos meus zocos,
neto do meu tabaqueiro

Fauna na marisma do Lagares
Durante a visita teremos oportunidade de achegarnos á fauna da marisma. Nela habitan comunidades de invertebrados asociados aos fondos, peixes adaptados aos cambios de salinidade
como os muxes e diferentes tipos de aves: Limícolas, pernilongas, palustres, galináceas e aves
mariñas.
A marisma proporciona alimento a numerosas especies de aves, algunhas residentes aquí durante todo o ano como as gaivotas e outras que necesitan destes espazos costeiros durante os
períodos migratorios (outono e primavera), onde se achegan na procura de alimento. Observemos algunhas das especies máis interesantes.
Para observar as aves atenderemos a diferentes aspectos. Primeiro podemos fixarnos na aparencia externa: a súa forma, cores, o xeito de moverse,... Para isto pode axudarnos usar prismáticos, xa que así verémolas con máis detalle. Outra cuestión interesante son os rastros que
deixan as aves na contorna: pegadas na lama, excrementos, restos de comida, plumas caídas,...
Por último fixarémonos nos seus cantos. Hai aves que emiten sons moi característicos que nos
indican ademais se o animal é adulto ou non, se está en época reprodutora, se está en estado
de alerta,...
Na Xunqueira do Lagares podemos observar máis de 60 especies diferentes de aves acuáticas.
A continuación darémosvos información das máis comúns para que tratedes de identificalas
durante a visita:
Gaivota patiamarela (Larus michaellis)
Esta é a especie de gaivota que estades máis acostumados a ver nas nosas praias e incluso
na cidade. Na xunqueira podemos vela todo o ano, xa que non é migratoria. A maior colonia
reprodutora desta especie atopámola nas Illas Cíes.
Un dos rasgos que vos axudará a diferenciala doutra especie de gaivotas é a cor amarela das
súas patas, o que lle dá o seu nome. O seu manto (lombo e dorso das ás) é gris e as puntas das
ás son negras. O peito, pescozo e cabeza son brancas. Arredor dos ollos teñen un anel vermello e o pico é amarelo cunha penca vermella. Os exemplares novos teñen a plumaxe parda e
pasarán uns catro anos antes de que lles cambie de cor.

Como curiosidade debedes saber que este é un animal moi valente e que defende os seus
niños e crías ante calquera intruso. Para defendelos fan voos en picado, dan gritos de alarma e
poden incluso golpear ao intruso coas patas, así que non vos acheguedes aos seus niños.

Gaivota chorona (Chroicocephalus ridibundus)
É máis pequena que a especie anterior. Normalmente non vive aquí todo o ano, xa que non
nidifica en Galicia, aínda que sempre quedan algúns exemplares non reprodutores. Podemos
observala de outubro a abril principalmente. En primavera e verán, época de reprodución,  ten
na cabeza unha especie de capuchón escuro. No inverno, este desaparece quedándolle só unha
mancha alargada detrás do ollo. O pico é vermello coa punta negra e as súas patas son vermellas.
Ten una voz áspera, moi peculiar que lle dá o nome de gaivota chorona en galego, xa que o
seu canto semella unha queixa. Como anécdota dicir que en castelán recibe o nome no sentido
oposto, chámase gaivota reidora.  

Garza real (Ardea cinerea)
É unha especie habitual nas marisma e zonas húmidas costeiras durante a invernada ou no seu
paso migratorio. Aliméntase preferentemente de peixes aínda que tamén pode consumir pequenos vertebrados crustáceos, moluscos, vermes, grandes insectos e incluso materia vexetal.
A garza real recoñecerédela facilmente porque é unha ave de gran tamaño e de figura estilizada, longo pescozo e coloración xeralmente agrisada, cun deseño variable segundo a idade e
a época do ano. Os exemplares adultos teñen a cabeza adornada por unha liña negra con tres
plumas longas da mesma cor que forman una crista fina. No pescozo, branco tamén, teñen
unha lista de manchas negras. Os exemplares novos son de cor marrón agrisado polo lombo e
non teñen as plumas longas pendurando da cabeza.

Como curiosidade tedes que saber que teñen unhas plumas características no peito que producen unha especie de po graso e impermeable que protexe da humidade. Fregan de cando en
cando a cabeza contra o peito para despois espallar este po polo corpo.
Garzota (Egretta garcetta)
Podemos observar algúns exemplares entre setembro e abril. É unha especie invernante, que
non nidifica nas nosas costas.
A garzota é da mesma familia que a garza pero podemos diferencialas perfectamente porque
é máis pequena que a anterior e porque a súa plumaxe é totalmente branca. As patas son moi
longas coma as da garza, pero neste caso son negras e os pés son amarelos, igual que o pico.  
Na época de cría aos adultos médranlles dúas plumas longas na cabeza e outras, moi vaporosas, no peito e no lombo.
Son silenciosas, pero fan diversos sons cando están nas colonias de cría e un berro de alarma
cando son molestadas.

Bilurico bailón ou bilurico das rochas (Actitis hypoleucos)
Podémolos ver nas nosas costas nos pasos migratorios, de xullo a abril. Pertence as chamadas
aves limícolas, igual que a píllara real o pilro común ou o mazarico real, que tamén atoparemos nesta zona.
As limícolas caracterízanse por seren pequenas e co pico longo e fino, o que lles permite buscar alimento agochado no limo da xunqueira.  

Para recoñecelo tedes que fixarvos nos seus movementos. Chama a atención o característico
balanceo de cola e cabeza cando está pousado o que fai que reciba o nome de bailón. Trátase
dunha ave pequena, que pode medir uns 22cm de longo. O seu lombo é acastañado e a parte
inferior branca.
Voan a pouca distancia da auga cun voo rápido e uniforme. Podemos velos nadar e mergullarse durante uns 20 segundos ata un metro de profundidade.
Becacina (Gallinago gallinago)
Esta especie tamén é limícola e habita na xunqueira de setembro a abril. A súa cor é parda e
conta coma o resto das limícolas cun pico moi longo que lle axuda a alimentarse. A cabeza
maila parte superior está xaspeada e ten unhas franxas de cor beixe que a atravesan lonxitudinalmente, mentres que o ventre é branco.
Como curiosidade, esta ave reprodúcese en poucos lugares en España, e un deles é no sur de
Ourense.

Carriza dos xuncos (Cisticola juncidis)
Este pequeno paxaro de apenas 10cm de longo podemos observalo durante todo o ano xa que
nidifica aquí. É moi común en zonas de vexetación coma xuncais ou herbais densos de onde
saca a materia prima para construír os seus laboriosos niños.
Dado que é moi pequeno, o xeito máis fácil de recoñecelo é polo seu canto, unha soa nota que
parece dicir “zip”, con ritmo invariable que repite constantemente sobre todo cando está en
voo, tamén moi característico por ser ondulante. O máis normal é que o atopemos polo seu
canto, usando o ouvido, e que despois o localicemos coa vista.

Picapeixe (Alcedo atthis)
Ao picapeixe podemos velo de setembro a marzo. Hai que dicir que é unha das especies á que
máis lle afecta a contaminación e deterioro dos ríos, por iso cada vez vemos menos exemplares.  A súa plumaxe de cor azul verdoso é moi vistosa e faino inconfundible. Na parte inferior
a plumaxe é entre vermella e castaña.
Aliméntase de peixe e a súa forma de pescar e moi singular. Cando ten localizada a súa presa
mergúllase con rapidez para capturala. O proceso pode durar tan só uns 2 ou 3 segundos.

Como curiosidade debedes saber que o picapeixe é un ave solitaria e moi fiel ao lugar que escolle para vivir. Ante a presenza doutra ave da mesma especie reacciona atacándolle, erguéndose, estirándose e deixando cae-las alas cara adiante mentres abre o peteiro. Estas pelexas
poden acabar con longas persecucións ata que un dos exemplares vence ao outro.

PROPOSTA DE ACTIVIDADE
• Durante a visita intentade localizar as diferentes especies de plantas e animais
descritos usando os métodos de observación explicados. Na medida do posible
collede restos de follas, plumas,… fotografade as plantas e animais e gravade os
seus sons. Na aula, entre todos, analizade os datos recollidos intentando identificar as diferentes especies que viven na Xunqueira do Lagares.
• Investigade a salina máis próxima a nós, a Salina de Aveiro en Portugal. Situádea no mapa, buscade imaxes e investigade se a día de hoxe sigue producindo e cal
é o sistema que utilizan para facelo.

