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Tras percorrer 10.830 m 
desemboca na Ría de 
Pontevedra polo barrio 

das Corbaceiras da 
cidade de Pontevedra.

O Río dos Gafos nace a 102 m 
de altitude no Mato da Xestiña, 
lugar da Boullosa, en Figueirido, 

concello de Vilaboa.



PLANO DE LOCALIZACIÓN

E 1:25000    UTM 29N 529769 4696595



PLANO DE SITUACIÓN

E 1:5000

Conca hidrográfica: Río dos Gafos
Lonxitude: 10,83 Km
Nacemento: Mato da Xestiña 
(Concello de Vilaboa)
Altitude do nacemento: 102 m
Coordenadas do nacemento:
UTM 29N 530727 4691430
Desembocadura: Ría de Pontevedra 
(Concello de Pontevedra)
Coordenadas da desembocadura: 
UTM 29T 528637 4697401



   O río ten distintas denominacións segundo os lugares por 
onde pasa:

• En Figueirido: Cocho, Regheiro, das Veighas da Porta e 
da Estación.

• En Bértola: Toxal.

• En Tomeza e Salcedo: Tomeza.

• No núcleo urbán de Pontevedra: Menexo, Estación, 
Palamios, da Goleta, da Taboada e dos Gafos.

   Excepto nos últimos 600 m, é dos poucos ríos de Galiza 
que ten unha clara orientación sur-norte e un trazado case 
lineal, atravesando un val ancho e chan.



Afluentes

• Marxe esquerda: rego da Antiguidá, río Miñoto e río Bala. 

• Marxe dereita: río de Bois, río do Barco, río Pombal e río Pintos.

Caudal

   Marcado pola pluviosidade das estacións do ano, en outono e inverno 
acada os seus maiores caudais, mentres no verán é cando menos auga 
leva, debido tamén ó uso excesivo das súas augas para o rego das 
leiras, mediante canles e acequias ou bombeo.

Desbordamento preto da ponte Bolera



   Ten un total de 16 pontes, e ata mediados do 
século XX funcionaron lavadoiros e muíños.

   Dende a década dos 60, o río flúe polo barrio 
pontevedrés de Campolongo a través dunha 
canalización soterrada de 525 m de lonxitude.

   As vías de comunicación máis importantes que 
paralelamente acompañan ó río son: a Estrada 
Nacional N-550, a Estrada Provincial EP-0002, 
a vía férrea Pontevedra-Vigo e o Camiño 
portugués de Santiago.

Saída (arriba) e entrada (abaixo) da canalización



PLANO DE SITUACIÓN II

E 1:2500

Lenda:
1. Nacemento
2. Desembocadura
3. Canalización 

(Campolongo)
4. Ponte dos Rocíos
5. Pontillón de Ansuíña
6. Ponte Leira Longa
7. Ponte Rebón
8. Ponte da Condesa
9. Ponte Valentín
10.Ponte do Couto
11. Ponte Bolera
12.Ponte da Taboada
13.Ponte Nova
14.Muíño O Toxal
15.Muíño Cabanas
16.Muíño O Couto
17.Muíño D.Víctor Soler
18.Estación do Ferrocarril
19.Estación de Autobuses



Un tramo do Río dos Gafos
atópase declarado de xeito provisional
como Espazo Natural de Interese Local

(ENIL)



Espazo Natural de Interese Local (ENIL)

• Nome: Río dos Gafos.

• Situación: Limita ao Norte coa rúa Ramón Otero Pedraio do 
casco urbán de Pontevedra, ao Sur coa parroquia de Santa 
Comba de Bértola do concello de Vilaboa, ao leste coa 
parroquia de Tomeza e ao Oeste coa parroquia de Salcedo. 

• Superficie: 49,80 ha.

• Promotor: Concello de Pontevedra.

• Data de declaración: 11 de decembro do 2013 (declaración 
provisional).

Mar da Presa



• Lexislación:

- LEI 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, 
que recolle a regulación dos ENIL.

- DECRETO 124/2005, do 6 de maio, que desenvolve a 
anterior lei e recolle a posibilidade que ten a consellería con 
competencias en materia de conservación da natureza de 
declarar, de xeito provisional, un ENIL por un prazo non 
superior a dous anos, e deben presentar dentro deste prazo os 
promotores, como requisito imprescindible para a declaración 
definitiva dun ENIL, o Plan de Conservación do espazo.  

- ORDE do 25 de novembro de 2013 pola que se declara 
de xeito provisional como ENIL o Río dos Gafos, no concello 
de Pontevedra.

Presa do muíño O Toxal



Anexo da Orde do 25 de novembro de 2013 no que figuran os límites do ENIL



O Concello de Pontevedra 
entregou o Plan de Conservación 

o 16 de novembro do 2015, 
dentro do prazo. Actualmente 

estase esperando a que a Xunta 
aprobe definitivamente o ENIL.



Biótopos

• Áreas urbanas ou semiurbanas

• Áreas mixtas

• Áreas naturais

- Brañas

- Fragas

- Soutos



Áreas urbanas ou semiurbanas

   Representan o 20 % da superficie total que rodea o río e 
se encadran no seu treito final, na cidade de Pontevedra.

   O río aparece moi alterado nas súas marxes e na calidade 
das súas augas, xa que recibe numerosas canles de 
desaugue e sumidoiros que o enturbian.

   O bosque de ribeira desaparece por completo, o que deixa 
as beiras do río moi desprotexidas ante os axentes 
contaminantes, a erosión por crecidas invernais, etc.



Áreas mixtas

   Representan un 40 % do territorio polo que discorre o río, dende o 
seu nacemento ata os límites da vila de Pontevedra.

   Caracterízanse por un grao medio-baixo de alteración por parte do 
ser humano e son zonas onde a actividade principal é a explotación 
agroforestal da terra.

   O río presenta un bo estado de conservación, agás certos puntos 
nos que é posible atopar vertidos contaminantes ou a destrucción 
masiva de vexetación de ribeira.

   Nestas zonas é frecuente a substitución das árbores autóctonas 
por outras de crecemento rápido, sobre todo eucaliptos, que mudan 
por completo a paisaxe natural do río e diminúen a súa riqueza 
biolóxica.



Áreas naturais
   Ocupan un 40 % da superficie total percorrida polo río.

   A vexetación de ribeira chega a ser en certos lugares moi densa, 
sobre todo no estrato herbáceo e no sotobosque.

   O bosque de ribeira é moi diverso, podendo dividirse en tres 
categorías:

•Brañas: zonas con elevado grao de humidade e asolagamento da 
capa superficial do solo, onde predominan salgueiros e amieiros.

•Fragas: bosques tradicionais galegos, mestura de diversas 
especies de árbores, sendo a máis frecuente o carballo xunto 
con freixos, bidueiros, chopos e amieiros.

•Soutos: bosques monoespecíficos de castiñeiro que xorden do seu 
cultivo para a obtención de madeira e/ou castañas.



FLORA

Narcissus cyclamineus



Árbores

Alnus glutinosa



Alnus glutinosa

Amieiro

   Só se atopa na 
beira do río, dando 
refuxio e alimento 
a numerosos 
paxaros, insectos e 
cogomelos



Arbustos

Laurus nobilis

Ilex aquifolium



Ruscus aculeatus

Xilbarbeira

   Especie vexetal de interese 
comunitario cuxa recollida na natureza 
e cuxa explotación poden ser obxecto 
de medidas de xestión (Anexo V da 
Directiva de hábitats 92/43/CEE, de 21 
de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da 
fauna e flora silvestres)



Prunus padus

Pau da rabia



Sambucus nigra

Sabugueiro

   Ofrece alimento 
a moitos paxaros 
e insectos



Herbáceas

Chelidonium majus



Narcissus cyclamineus

Narciso

- Incluída no Catálogo Galego de especies 
ameazadas coa categoría vulnerable (Decreto 
88/2007, do 19 de abril).
- Especie vexetal de interese comunitario para 
cuxa conservación é necesario designar zonas 
especiais de conservación por considerarse 
especie vulnerable (Anexo II da Directiva de 
hábitats 92/43/CEE, de 21 de maio de 1992, 
relativa á conservación dos hábitats naturais e 
da fauna e flora silvestres).
- Especie vexetal de interese comunitario que 
require unha protección estrita que implica a 
prohibicion de corta, destrucción, posesión e 
comercio (Anexo IV da Directiva de hábitats 
92/43/CEE).
- Incluída no listado de “Especies Silvestres en 
Réxime de Protección Especial” e no “Catálogo 
Español de Especies Ameazadas (Real Decreto 
139/2011).

Endemismo da Península Ibérica



Dactylorhiza elata

Satirión corpudo

Lychnis flos-cuculi

Flor do cuco

Aquilegia vulgaris

Herba dos pitos



Oenanthe crocata

Pé de boi

Primula acaulis

Cáncaro

   Planta velenosa para as 
persoas ao confundila co 
perexil pero excelente planta 
nutricia para moitos insectos



Fentos

Dicksonia antarctica



Phyllitis scolopendrium

Lingua de cervo

Osmunda regalis

Dentabrú



Especies invasoras

Tradescantia fluminensis

Tradescantia

Cortaderia selloana

Herba das pampas
Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras



FAUNA

Anser anser



Insectos

Carabus galicianus



Euphydryas aurinia

Doncela de ondas vermellas

- Especies animais de interese comunitario para cuxa conservación é necesario 
designar zonas especiais de conservación por considerarse especies 
vulnerables (Anexo II da Directiva de hábitats 92/43/CEE, de 21 de maio de 
1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres).
- Incluídas no listado de “Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial” 
e no “Catálogo Español de Especies Ameazadas (Real Decreto 139/2011).

Lucanus cervus

Vacaloura

Coenagrion mercuriale

Donceliña de Mercurio



Euplagia quadripunctaria

Euplaxia de catro puntos

   Especie animal de interese comunitario para cuxa 
conservación é necesario designar zonas especiais de 
conservación por considerarse especie vulnerable 
(Anexo II da Directiva de hábitats 92/43/CEE, de 21 
de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats 
naturais e da fauna e flora silvestres).



Boyeria irene

Libeliña de fuscolusco

   A Unión Internacional para a Conservación da Natureza 
(UICN) do comité do Consello de Europa, considera estas 
especies de Odonatos como vulnerables, pois aínda que en 
Galiza houbera unha poboación sostible en Europa están en 
regresión.

Gomphus vulgatissimus

Candil de Linneo
Onychogonphus uncatus

Candil curvado



Anacridium aegyptium

Langosta

Cerambyx cerdo

Capricornio das aciñeiras

Empusa pennata

Mantis-pau

Carabus galicianus

Cárabo galego

Endemismo de Galicia e Norte de Portugal

Endemismo franco-ibérico



Anfibios e reptís

Cágado de Rana iberica

Chioglosa lusitanica Natrix maura



Rana iberica

Ra patilonga

- Incluída no Catálogo Galego de especies 
ameazadas coa categoría vulnerable 
(Decreto 88/2007, do 19 de abril).
- Especie animal de interese comunitario 
para cuxa conservación é necesario 
designar zonas especiais de conservación 
por considerarse especie vulnerable 
(Anexo II da Directiva de hábitats 92/43/
CEE, de 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da 
fauna e flora silvestres).
- Especie animal de interese comunitario 
que require unha protección estrita que 
implica a prohibicion de captura, posesión e 
comercio (Anexo IV da Directiva de 
hábitats 92/43/CEE).
- Incluída no listado de “Especies 
Silvestres en Réxime de Protección 
Especial” e no “Catálogo Español de 
Especies Ameazadas (Real Decreto 
139/2011).

Anfibio



Chioglosa lusitanica

Saramaganta rabilonga

- Incluída no Catálogo Galego de especies 
ameazadas coa categoría vulnerable 
(Decreto 88/2007, do 19 de abril).
- Especie animal de interese comunitario 
para cuxa conservación é necesario 
designar zonas especiais de conservación 
por considerarse especie vulnerable 
(Anexo II da Directiva de hábitats 92/43/
CEE, de 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da 
fauna e flora silvestres).
- Especie animal de interese comunitario 
que require unha protección estrita que 
implica a prohibicion de captura, posesión e 
comercio (Anexo IV da Directiva de 
hábitats 92/43/CEE).
- Incluída no listado de “Especies 
Silvestres en Réxime de Protección 
Especial” e no “Catálogo Español de 
Especies Ameazadas (Real Decreto 
139/2011).

Anfibio



Natrix maura

Cobra viperina

Salamandra salamandra

Píntega

Anfibio

Reptil



Peixes



Salmo trutta

Troita/Reo



Aves

Cairina moschata



Oriolus oriolus

Vichelocrego

Dendrocopos major

Peto real

Anas platyrhynchos

Lavanco

Migratoria



Mamíferos

Lutra lutra



Lutra lutra
Lontra

- Especie animal de interese comunitario para cuxa conservación é necesario 
designar zonas especiais de conservación por considerarse especie vulnerable 
(Anexo II da Directiva de hábitats 92/43/CEE, de 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres).
- Especie animal de interese comunitario que require unha protección estrita que 
implica a prohibicion de captura, posesión e comercio (Anexo IV da Directiva de 
hábitats 92/43/CEE).



Genetta genetta

Xineta

Pipistrellus pipistrellus

Morcego



Especies singulares de cogomelos
Lactarius aspideus

Lactario das brañas
Laurobasidium lauri

Cogomelo dos loureiros

Multinus elegans

Carallete



Patrimonio etnográfico

Muíños
O Toxal
Cabanas
Tomeza
O Couto

D. Víctor Soler
O Peilán

Pontes singulares
Pontella do muíño de O Toxal

Pontillón de Ansuíña
Ponte Rebón

Ponte da Condesa
Ponte Valentín
Ponte do Couto

Ponte da Ansuina Muíño de O Toxal



   Vaipolorío é un colectivo legalmente constituído, 
con ámbito de actuación nos concellos de Vilaboa 
e Pontevedra e cuxos fins son:

   A promoción, o coidado, a defensa, a 
limpeza e o mantemento do Río dos 

Gafos, así como todas aquelas 
actividades e accións que vaian en 

beneficio do dito río e do seu contorno, 
en todo o seu percorrido.



  Para o cumprimento destes fins, realizan as seguintes 
actividades:

- Limpeza periódica do río e das súas marxes.

- Roteiros.

- Obradoiros medioambientais.

- Catalogación de flora e fauna.

- Recuperación da toponimia.

- E outras actividades complementarias.



Roteiro

Limpeza do río

Colocación de niños para paxaros

Colección de obxectos atopados no río



Agradecementos á asociación Vaipolorío, en especial 
ó seu secretario Xosé Feijoó, que nos aportou o 

material preciso para a elaboración deste traballo e 
nos mostrou o nacemento do Río dos Gafos



Enlaces de interese

• http://www.vaipolorio.gal/index.php

• http://cmaot.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Conservacion?
content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/
seccion.html&std=Espazos_naturais_de_interese_local.html&sub=Outro
s_espazos_protexidos/

• http://www.pontevedra.gal/web2015/wp-content/uploads/2015/11/
Memoria-plan-de-conservacion-Enil.pdf
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