ZONA NÚCLEO DA RESERVA DE BIOSFERA
“MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”
A ZEC Betanzos – Mandeo é unha das zonas núcleo da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”,
declarada pola UNESCO no 2013.
As Reservas de Biosfera son espazos para o desenvolvemento
sostible, onde se traballa polo mantemento da biodiversidade e da diversidade cultural, se procura un desenvolvemento social e económico respectuoso co medio, se experimenta para conseguir un bo uso dos recursos naturais,
culturais e sociais, e se fomenta a participación dos cidadáns, a formación e a educación.
Esta Reserva está formada por 17 concellos e abrangue máis de 116 mil ha, case un 15 % do territorio
da provincia da Coruña.
As zonas núcleo son aquelas onde se concentran os valores naturais máis sobresaíntes do
territorio da Reserva, polo que inclúen todos
aqueles espazos naturais con interese para a
conservación.

Entre os anfibios destaca a píntega rabilonga, un endemismo do
noroeste peninsular incluído no
catálogo galego de especies ameazadas. Esta pequena xoia vive agochada nos bosques saturados de humidade.

A Zona Especial de Conservación Betanzos Mandeo ocupa arredor de 1.000 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.

limpas, fondos
areosos e a
presenza de
salmónidos.
No Mandeo consérvase unha
importante poboación deste mexillón grazas á boa calidade das súas augas e á presenza de salmón, peixe en perigo de extinción en España.

Presentámosche uns itinerarios que discorren polas ribeiras
do Mandeo nos concellos de Coirós, Paderne e Betanzos e
que nos descobren un espazo dun incalculable valor ecolóxico e paisaxístico. Este río 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, 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 forman
parte da Rede Natura 2000, unha rede europea para a
conservación da biodiversidade.

Unha ollada bastará para darnos conta
da elevada biodiversidade que acolle:
desde a máis alta das árbores ata o insecto máis pequeno. 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, como
o picamartelos (Narcissus cyclamineus) que aparece na ribeira no mes de marzo e fentos relícticos do
Terciario como a Woodwardia radicans que está ameazado
pola corta dos bosques de ribeira onde vive.
Entre a fauna destacan o
mexillón de río e o caracol de
Quimper, dous moluscos
ameazados. O mexillón
de río é un animal moi
lonxevo pero que está tendo dificultades
para sobrevivir xa que precisa de augas

Mentres polo día a lavandeira real
tingue as ribeiras coa súa rechamante cor amarela, pola
noite canta a avelaiona
mentres os morcegos, moitos deles ameazados como
o de ferradura grande e o de ferradura pequeno, procuran os insectos que
forman 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, estas rutas
lévannos 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.

Descubre tamén o Programa de Voluntariado da
Reserva de Biosfera.
Contacto: www.marinasbetanzos.gal
info@marinasbetanzos.org
+34.981.669.541
Se queres axudar a conservar os nosos bosques,
apúntate a colaborar coa Fundación Fragas do Mandeo.
Goza deste espazo e do contacto coa natureza.
Volve visitalo e descúbreo noutras épocas do ano.
Non abandones animais exóticos: causan un dano
irreparable no equilibrio ecolóxico da natureza.
O lume pode destruír a vida. Non acendas fogueiras nin tires cabichas.
Non circules co coche, a moto ou o quad fóra das
estradas, e fáino a unha velocidade moderada.
Reduce o ruído para non espantar á fauna nin
molestar a outros visitantes.
Camiña sempre polos sendeiros e carreiros para
evitar danar a flora ou a fauna.

www.marinasbetanzos.gal

APP en Google Play

NA SÚA WEB
MÁIS INFORMACIÓN

Máis información sobre a Reserva de Biosfera
Escanea o código QR para navegar co
teu móbil e GoogleMaps.
Lat.:
Lonx.:

Graos
43° 15’ 48” N X:
08° 09’ 54” O Y:

567.770
4.790.409
UTM (29T)

Como chegar?

Recolle o lixo que xeres e deposítao no contedor e
se é posible sepárao para reciclar.
Respecta a natureza e os seres vivos, non molestes
os animais nin arrinques plantas. Se recolles cogomelos, faino con responsabilidade.

Uns pequenos consellos
para axudar a conservar este
espazo natural

Este centro de visitantes que se encontra en Chelo está
equipado cunha interesante exposición permanente sobre
os valores ambientais deste espazo natural.
Ademais os seus guías poderanche dar toda a información
que precises sobre os itinerarios e os seus arredores.

Centro de visitantes do río Mandeo

Betanzos - Mandeo

Chelo
Centro de visitantes do río Mandeo

GAL

RUTAS
DESDE CHELO PARA DESCUBRIR O RÍO MANDEO
As ribeiras do Mandeo son un lugar de gran riqueza biolóxica e preciosas paisaxes que poderá descubrir camiñando.
Desde o Centro de visitantes do río Mandeo parten varios itinerarios que discorren polas súas beiras e nos levan a coñecer a historia, a etnografía
e a natureza deste marabilloso río. A través deles poderá descubrir un espazo dun incalculable valor ecolóxico e paisaxístico.

cem, s.coop.galega

Itinerario 1
curto

De Betanzos a Chelo pasando polo Campo dos Caneiros

Desde Betanzos podemos achegarnos camiñando ata Chelo, seguindo o paseo que parte da
Rúa dos Ánxeles e discorre á beira do Mandeo ata Os Caneiros. Desde aquí seguimos río arriba ata ponte Teixeiro onde cambiamos de beira e xa logo alcanzamos a área natural de Chelo.
Tramo

Distancia

Duración

Dificultade

Betanzos - Os Caneiros

2,7 km

55 min.

baixa

Os Caneiros - Chelo

3,0 km

1h.00 min.

baixa

Deseño e elaboración:

Itinerario 1
longo

