patrimonio

equipamentos públicos

patrimonio
medioambiente

O Vao

Ficha Didáctica
DESTINATARIOS DA VISITA
5º e 6º de Ed. Primaria
ESO
OBXECTIVOS
• Realizar actividades no medio natural, respectando e favorecendo a conservación do mesmo.
• Fomentar o uso sostible dos espazos naturais da cidade.
• Coñecer o traballo de recuperación do complexo dunar do Vao polo Concello de Vigo.
• Tomar contacto co patrimonio natural.
• Coñecer a praia dende unha óptica mediombiental e non só de ocio e esparcemento.

PREPARAMOS A VISITA
http://www.turismodevigo.org/es/playa-de-o-baluarte
http://hoxe.vigo.org/movemonos/n_baluarte.php?lang=cas
http://xornal21.com/not/4726/medio-ambiente-aproba-a-declaracion-do-vao-e-baluarte-envigo-como-espazo-natural-de-interese-local
http://www.arquitecturavigo.com/
https://vigopedia.com/

DESCRICIÓN DO ESPAZO
A visita está pensada coma unha actividade ao aire libre na que o alumnado adquira coñecementos xeográficos, medioambientais e paisaxísticos e ao mesmo tempo de poder disfrutar
dun bo día de praia .
• Localización: parroquia de Coruxo.
• Tamaño do areal: 120 metros de longo por 45 metros de ancho.
• Como chegar: a través da estrada Coruxo-Canido.
• Liñas de autobuses urbanos: L10 e L11.
• Outros nomes: Areal de Coruxo ou de O Breadouro

GUIÓN DA VISITA
RÍA, RÍOS E AREA
As rías son formacións litorais galegas que se orixinaron hai millóns de anos, consecuencia
de complexos movementos dos bloques tectónicos en todo o planeta, resultando nunha costa
recortada a modo de entrantes do mar na terra e cun río principal desembocando na parte máis
interna.

Sabes que río e onde desemboca máis alá da ponte de Rande?
O Verdugo e o Oitavén, que procedentes da serra do Suido unense en Arcade, no concello de
Soutomaior, para verter a súas augas na enseada de San Simón.

Serra do Suído

Coñeces outros ríos que desemboquen na ría?
- O Alvedosa, que nace na parroquia de Ermida en Pazos de Borbén e desemboca en Redondela
- O Lagares, que desemboca á altura do areal de Samil, procedente da Retorta, na parroquia de
Cabral e como sabedes é o principal río do concello.
- O Río Miñor, que nace na Serra do Galiñeiro e desemboca na enseada de Baiona.

Río Lagares. Fotografía de Germán Rodal

A costa galega está chea de praias de norte a sur, as cales constitúen o 35% (600 km) da
franxa costeira. Por iso, a interacción das augas fluviais que veñen do continente xunto coa
circulación das augas mariñas determinan unha dinámica oceanográfica que é responsable da
redistribución de sedimentos ao longo de toda a beiramar, formando así os areais.
En toda a ría, tanto na banda norte como na banda sur, localízanse areais espallados ao longo
da beiramar. É na zona media da ría na banda sur da onde se atopan os areais e dunas de O
Vao e Fontaiña.

Dunas do Vao

Mais, podes imaxinar como é o proceso de formación dunha praia?
Os areais (as “praias”) e as dunas fórmanse nos tramos da costa onde a forma do relevo e o
equilibrio entre as forzas actuantes do vento e do mar permiten que se acumulen os materiais
como a area. Ten orixe no material de terra que traen os ríos (en realidade fragmentos moi
pequenos resultado da erosión das rochas da cunca hidrográfica), na propia erosión costeira
e nos restos de cunchas de organismos mariños. O vento desprazará parte da area das praias
cara terra, a cal se vai acumulando na parte alta ao atopar un obstáculo, formándose así as
dunas. É por iso que o fluxo e acumulación de area entre ambas zonas está estreitamente
interrelacionado.
Sinxelo, verdade, pero millóns de anos de proceso!!!
Actividade de reflexión: analise dos ríos como nexo terra-mar
Os ríos que verten augas na ría transportan fragmentos maiores ou menores das
rochas erosionadas e desagregadas en cadansúa cunca hidrográfica. Por tanto,
cando observemos en detalle os grans de area na praia, pensemos que tamén
temos entre as mans parte da natureza xeolóxica das terras do interior das nosas
comarcas. Daquela, ese dinamismo material deberíanos facer reflexionar sobre
a directa relación física, química e ecolóxica entre ambos ecosistemas: a terra e o
mar, e que os impactos río arriba chegarán máis cedo ou máis tarde ao mar.
COMPLEXO “AREAL E DUNAS DE O VAO-BALUARTE”.
Antes falamos da formación dos areais e as dunas, un proceso de millóns de anos e que segue
activo na actualidade. De feito, as dunas xogan un papel de vital importancia para a conservación das praias, ao actuaren como reservas e reguladores do fluxo de area permitindo afrontar
as perdas ocasionadas pola acción dos grandes temporais. Daquela, a súa desaparición suporía
a longo prazo a degradación do areal como tal.

Por iso vénse desenvolvendo desde hai anos un rigoroso traballo de restauración ecolóxica das
dunas do Vao que permitiu frear a degradación do espazo e unha progresiva recuperación do
sistema duna-praia. Este proxecto supuxo unha notable actuación ambiental no litoral vigués,
con resultados positivos tanto para as especies animais e vexetais como para o benestar da
cidadanía.
Este programa de restauración encetouse en 1995 por iniciativa do grupo naturalista Erva contando co apoio financeiro do Concello. O plan de restauración consistiu en:
• 1º: eliminar as estruturas, instalacións e equipamentos que había no lugar (pistas de
fútbol, estanque, entullos varios, restos de muros, etc) que degradaran e impedían o seu
desenvolvemento natural.
• 2º: restauración das características naturais dos hábitats: instalación de barreiras vexetais, revexetación da fronte dunar con especies propias do medio como o feo da praia
(Amophila arenaria). Desta maneira logrouse ralentizar o desprazamento da area cara
fóra favorecendo a consolidación e crecemento da duna.
• 3º: Complementariamente, tamén se ten procedido á retirada progresiva de especies
vexetais alóctonas (algunhas de carácter invasivo).
O resultado é visible a día de hoxe: as lombas foron gañando altura e volume (uns 4 metros
de altura media; e ata 6 metros na creste central) ao tempo que medrou a vexetación propia
destes hábitats, tanto en superficie como en número de especies, entre as que se contan varios
endemismos da costa atlántica. A día de hoxe recuperáronse 14.000 m2 das dunas, 6000 m2 de
areal e 20.000 m2 de piñeiral trasdunar. Para a súa protección habilitáronse pasos de madeira
para o acceso á praia, evitando así o movemento de area e a pisada da vexetación, favorecendo así a conservación da duna.

En 2013 foi declarado “Espazo Natural de Interese Local” recoñecendo así o avance na recuperación da dinámica natural da zona, adaptada á morfoloxía do espazo e a unhas condicións
de modulación natural, xunto coa progresiva restauración da flora e fauna dunar autóctona
representativa da nosa latitude e características climáticas.
Actividade.
Este proceso de recuperación do Vao non foi posible no Areal de Samil que contaba
cunha duna xigantesca ata que se construiu o actual paseo, cambiando completamente o ecosistema e degradando totalmente o areal. So tedes que comparar
ambas praias para ser conscentes do que conleva a acción humana no medio
ambiente.
Tedes que buscar imaxes de Samil e do Vao antes, durante e despois da intervención do home nestes areais. O obxectivo e que reflexionedes sobre o futuro que lle
agarda ás dúas praias.

Samil, 1970

Samil hoxe

O Vao, 1973

O Vao, 1950

A VIDA NA FRONTEIRA MAR-TERRA: DUNAS DE FONTAÍÑA.
Estes hábitats acubillan unha interesante diversidade de especies de flora e fauna moi especializadas para adaptárense a vivir nunhas condicións ambientais cambiantes e duras.
Actividade.
Imos facer un esforzo mental e exprimir o noso miolo para intentar adiviñar cales
son esas condicións ambientais, comparándola por exemplo co xardín da túa casa
ou dun bosque:
- oscilacións térmicas (calor no verán, frío no inverno),
- forte insolación
- escaseza de auga dispoñible para as raíces
- exposición ao vento
- alta salinidade
- abrasión constante pola area movida polo vento
- escaseza de nutrientes
Entón, como se adaptan as plantas nas dunas?
As plantas dunares téñense adaptado ao longo da súa evolución a soportar estas condicións
extremas:
• Cardo de ribeira (Eryngium maritimum) desenvolveu unha cuberta coriacea de ceras
impermeables, que reflicten a luz e o protexen dos golpes da area;
• A cebola das gaivotas (Pancratium maritimum) desenvolveu bulbos como órganos
subterráneos que, do mesmo xeito que os rizomas e tubérculos, almacenan nutrientes e
auga nas épocas estivais;
• Outras, como o feo da praia (Ammophila arenaria) dispoñen de longos estolóns e raíces na procura da auga almacenadas nas capas profundas do solo, polo que esta planta
xoga un papel chave na conservación das propias dunas.
• E nas fendas das rochas da contorna habita o perexil de mar (Crithmum maritimum), e
tamén a herba de namorar (Armeria pubigera).

A fauna
Xunto coas plantas, nas praia pódese atopar insectos como o carábido (Eurinebria complanata), actualmente en regresión polos profundos cambios medioambientais que afectaron ao seu
ecosistema.
Con el conviven o escaravello negro (Tentyria curculionidae interrupta); a volvoreta Britis
crini cuxas eirugas brancas e negras se poden observar alimentándose sobre a cebola das gaivotas (Pancratium maritimun), o macaón (Papilio machaon), ou o caracol Theba pisana, que
forma grupos en forma de acio.

Carábido

Escaravello negro

Eirugas de Britis crini

Macaón
Fotografía de Zeynel Cebeci

Caracois Theba pisana
Fotografía de Fritz Geller

Na area da praia podemos observar, principalmente nas estacións de paso, numerosas especies
de limícolas, aves de pequeno a mediano tamaño que corren pola area e o limo na busca de
comida, e que utilizan as nosas costas para facer un alto no seu camiño e coller forzas para o
resto da súa longa viaxe. Entre estas son moi comúns os pilros (Calidris spp.), as píllaras e píldoras (Charadrius spp. e Pluvialis spp.) e os biluricos (Tringa spp.); así como o carrán (Sterna
hirundo), o corvo mariño grande (Phalacrocorax carbo) e varias especies de gaivota (Larus
fuscus, Larus marinus, Larus cachinnans, Larus ridibundus, Larus melanocephalus).

Pilro

Pílara

Carrán
Fotografía de Badjoby

Gaivón atlántico
Fotografía de Andreas Trepte

Daquela, polo seu valor ecolóxico e súa fraxilidade, cómpre conservar e protexer as dunas.
Que medidas cres que se poden tomar para protexelas?
Por exemplo, podemos evitar andar nelas xa que a pisada continuada pode ocasionar a morte
da vexetación e, consecuentemente, a erosión do substrato areoso ou construír valados e pasos
de madeira para facilitar o acceso da xente e facilitar os movementos da area evitando pisar a
vexetación.

