AS MARISMAS E O ESTEIRO DA RÍA DE BETANZOS
ALBERGAN ESPECIES ÚNICAS
A beiramar desta ría configura un espazo de elevada biodiversidade que atesoura importantes valores naturais
e culturais. Isto xustifica que forme parte da Zona Especial de Conservación Betanzos - Mandeo incluída
na Rede Natura 2000, unha rede europea de espazos naturais que procura a conservación dos hábitats e
especies máis ameazadas de Europa. Ademais é Zona Núcleo da Reserva da Biosfera Mariñas coruñesas e
Terras do Mandeo e nos ofrece recursos esenciais para a nosa vida.

Nestas marismas e no seu esteiro mestúranse as augas doces e salgadas, conformando un amplo espazo de gran riqueza e produtividade que cambia coas mareas.
Acolle diversos hábitats destacando os amplos bancos de area, as chairas lamacentas, as marismas e as praderías de ceba que cumpren unha importante
función como criadeiro das especies mariñas e acollen unha gran diversidade de
especies, algunhas delas, escasas ou ameazadas. Nas praderías inundables viven outras
plantas, como a salicornia acompañada da verdoaga mariña e a acelga salgada, todas elas
adaptadas ás fortes variacións de salinidade destes ambientes.
E a medida que se achega á desembocadura estas son substituídas por xuncos.

A ceba (Zoestera noltii) é unha das poucas plantas con flores que viven baixo o
mar sendo unha especie vulnerable e moi valiosa para manter a diversidade mariña
O xunco (Juncus maritinus) é unha planta que se ten aproveitado
tradicionalmente, xa que se recollía para facer a cama do gando
A medida que nos achegamos á desembocadura do río Mandeo, a paisaxe pasa a estar dominada por extensos xuncais

un espazo NATURAL cunha elevada biodiversidade
Moitos animais encontran refuxio e alimento neste espazo de alto valor biolóxico, albergando
especies ameazadas como a ra de San Antón e atraendo a infinidade de aves.
Trátase dunha importante área de invernada de anátidas, garzas e limícolas,
e tamén destaca pola presenza habitual de tartaraña das xunqueiras e de
aguia pescadora e pola recalada de cullereiros nas migracións.

As súas augas acollen dúas especies que se encontran ameazadas, a lamprea e o salmón que remontan a
ría buscando zonas de desove augas arriba, no río Mandeo.

Lamprea (Petromyzon marinus)
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Outro dos habitantes deste valioso espazo natural é a lontra, un mamífero perfectamente adaptado
á vida acuática que foi moi perseguido noutros tempos pola súa pel e que hoxe está protexido.

Ra de San Antón (Hyla arborea)
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unHA RICA VEXETACIÓN ADAPTADA A UN AMBIENTE CAMBIANTE

Lontra (Lutra lutra)

Todos nós temos o deber de conservar estas marismas xa que dependemos dos seus recursos,
a auga, a pesca… e o mantemento desta biodiversidade nos aporta saúde e calidade de vida.
Cerceta (Anas crecca)
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