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O Roteiro Costa da Égoa é unha ruta de 11,8 km cun percorrido 
suave, apto para realizar tanto a pe como a cabalo ou en bicicleta.

O longo deste percorrido ademais de poder ver os pazos de 
Cadeas, Vilasuso e Esperante, as igrexas de Paleo, Quembre e a 
Capela de San Pedro de Rubieiro o visitante pode disfrutar do 
atractivo paisaxístico da beira dos río Barcés e Abelleira nos que 
atoparemos comunidades vexetais características que se  instalan 
nas ribeiras  das  correntes  de  auga  e  tamén nalgunhas zonas 
asolagadas e da fauna ligada a esta zonas. 
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Alnus glutinosa

Flor masculina

Flor femenina

Cortiza

Folla

Na medida que nos imos adentrando na ruta, podemos contemplar unha das 
especies de árbores máis singulares e características das nosas paraxes de 
ribeira, os ameneiros.

Esta singular árbore de ribeira caracterízase por teres unha madeira branca ó 
corte, pero rapidamente muda a un ton laranxa parduzco, feito polo que foi 
considerada como un símbolo da resurrección na mitoloxía nórdica o 
recordares ó sangue. Os primeiros humanos da mitoloxía nórdica foron 
creados a partires de freixos e ameneiros.
Ó longo da historia foi empregada como fonte de carbón vexetal na 
fabricación de pólvora. Na actualidade a súa madeira confíreselle numerosos 
usos destacando o contrachapado. 
A súa madeira posúe baixo poder calorífico, polo que arde mal; non obstante 
presenta unha alta capacidade para absorber tintes, o que fai que se 
empregue na industria da carpintería para imitar a madeiras nobres como o 
ébano e a caoba. 
No eido da menciña, a súa cortiza foi empregada como remedio caseiro a 
doenzas relacionadas con procesos infecciosos da boca; como astrinxente, 
debido a súa alta concentración en taninos na cortiza e  tamén como 
poderoso hemostático. 

Ameneiro, amieiro, aliso 

Froito
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Cortiza

Folla
Betula alba

Bidueiro, abedul 

Flor masculina

Flor femenina

Betula alba, ou tal e como o denominaron os nosos antepasados castrexos 
bidueiro branco, pola cor da súa cortiza. É outra das especies que nos 
podemos atopar ó carón do río Abelleira, así como da maior parte dos ríos e 
correntes de auga , conxuntamente coa especie Betula pubescens, chegando 
a formar híbridos de difícil identificación. 
O bidueiro foi o símbolo do espertar da vida, a pureza e a xuventude. Debido 
a súa beleza nos primeiros tempos do espírito desta árbore apareceu ante o 
home como unha doncela vestida de luz, chea de maxia  e poderes curativos. 
Para os habitantes dos países do Norte, o día da festa do biduieiro sempre foi 
unha celebración do renacemento, o matrimonio entre o ceo e a terra.
O bidueiro, foi sempre o protagonista de lendas pero tamén de moitos libros 
de receitas caseiras como remedio a moitas doenzas e isto débese a súa rica 
composición en betulina (cortiza), e silicato de metilo (cortiza e follas) con 
propiedades antiinflamatorias, antirreumáticas e antisépticas, entre outros 
usos como diurético e regulador de inflamación e infeccións de ril, así como 
cicatrizante.
Para poder obter estes principios activos recóllese a cortiza e a zume a 
principios de primavera. As follas a final de primavera. As xemas á principio 
de primavera e a finais do inverno.
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Cortiza

Folla

Flor femenina

Flor masculina

Flor hermafrodita

Foliolo

Seguindo coa maxia e a fonte de sabedoría que alberga esta ruta atopámonos 
unha das especies máis singulares das nosas ribeiras galegas, o freixo. 
O termo Fraxinus deriva do grego que significa “phraxo” que significa 
“cercado”, xa que os romanos empregaban a especie Fraxinus excelsior para 
a construción de sebes.
Hai moitas lendas escritas a cerca desta singular especie, pero destaca a   do 
lendario  freixo  de Yggdrasil, da mitoloxía nórdica. Os antigos escandinavos 
tiñan a concepción dun mundo onde o espazo non era único nin continuo, 
senón que o universo estaba constituído por distintos mundos, rexidos por 
distintas leis, onde podían derrubarse uns mundos e crear outros novos. 
Entre tanta convulsión, Yggdrasil, sempre permanece inamovible, 
protexendo ós que se salvan dos cataclismo, para poboar o novo mundo. É 
unha árbore cósmica que protexe a vida, salvándoa da extinción.
Debido á súa alta flexibilidade e resistencia a partirse, a madeira de fresno é 
usada tradicionalmente para mangos de ferramentas, mobles curvos, pas 
para deportes de pelota, hockey, raquetas de tenis antigas e mobles. Tamén é 
usada como leña xa que arde relativamente ben mesmo estando verde.
No eido da menciña, tamén se empregaban as súas sementes e follas para 
tratar doenzas reumáticas, artrite e dor nas articulacións en xeral. 
Destacando tamén polo seu gran efecto sudorífico, laxante moderado; e para 
o tratamento de gota e ácido úrico.

Freixo, fresno 
fraxinus excelsior

Semente Froito (Sámara)
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Cortiza

Folla
Froito

Flor

O espiño crece en matogueiras, orlas de bosques, beiras de ríos, sebes, 
zarzales, espinares, desde o nivel do mar aos 1600 m de altitude, en zonas 
asolladas, e en calquera tipo de chan.
Os antigos xermanos comían os froitos do espiño branco, cru e tamén como 
compota. Utilizaban tamén os seus arbustos para delimitar os seus territorios. 
As ramas colocadas nas portas servían como protección contra a bruxería e 
os seus amuletos eran considerados como protectores de enfermidades. A 
madeira era utilizada para fabricar utensilios. Na antigüidade utilizaban as 
súas ramas espiñentas para recostar nelas a cabeza dos axustizados. Contan 
que cando un pescador coloca unha rama desta planta no máis alto do seu 
mastro, asegúrase unha pesca abundante.
A madeira de espiño branco é dura e densa. É un bo combustible e 
proporciona un bo carbón.
As ramas e flores secas teñen un alcaloide, a esparteína, que lle fai ter 
propiedades reguladoras e tónicas cardíacas; ten un efecto similar á 
oxitocina, polo que é tamén útil en casos de hemorraxias uterinas. Emprégase 
en problemas do ritmo cardíaco, como insuficiencia e no parto, xa que 
aumenta o ton e ritmo de contraccións uterinas. Tamén se pode empregar 
como sedante ou ansiolítico.
Os seus froitos, ricos en vitamina C, son comestibles, aínda que o seu sabor 
fariñento e a escasa polpa que teñen non os fan saborosos. 

Espiño, espino albar 
Crataegus monogyna

Espiñas
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Cortiza

Folla

Outra árbore que podemos atopar nesta ruta e que os emperadores romanos 
usaban para facer as súas coroas como símbolo de vitoria e poder é o loureiro 
(Laurus nobilis). 
Os seus usos cerimoniais, medicinais ou culinarios aparecen referenciados 
en numerosos escritos de médicos e farmacólogos helenos.
A madeira é dura, pesada, tamén aromática, de cor gris parduzco, pero que 
non é moi usada.
O principal uso do loureiro é o das súas follas secas ou frescas como 
condimento para aromatizar guisos, arroces, legumes, etc. Isto é debido aos 
seus aceites esenciais, que lle confiren un aroma peculiar e que teñen tamén 
aplicacións en medicamento e veterinaria. Con todo, é unha planta tóxica e, 
se se abusa dela, pode causar graves trastornos intestinais, aínda que amarga 
tanto a comida que antes nos daremos conta diso. De feito, os brotes tenros 
conteñen un precursor do cianuro.
En prosa, poesía ou na linguaxe popular o loureiro ten un lugar destacado. É 
símbolo de vitoria, consagrado ao deus Apolo, e coas súas follas coroábanse 
os heroes vitoriosos das batallas ou os emperadores e nobres romanos; de aí 
provén o epíteto nobilis. Unha coroa de loureiro recibían tamén os 
vencedores dos Xogos Píticos (os dos Xogos Olímpicos recibíana de oliveira). 

Laurus nobilis
Laurel, loureiro 

Flor 

Froito (baga)
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Cortiza

O carballo é un das árbores máis maxestuosos dos nosos bosques. A súa copa 
é ampla e densa e o seu tronco é recto, con ramas algo tortuosas. A súa 
cortiza, bastante gretada, é grisácea e escurece coa idade.

É unha árbore caducifolia. Os seus froitos son landras de cor pardo, que 
colgan dun longo pedúnculo. Pola súa resistencia á humidade, a súa madeira 
foi un material básico na construción naval. Tamén se usou na confección de 
travesas de ferrocarril por soportar ben a intemperie e as vibracións. A 
tonelería segue sendo unha das súas aplicacións, pois proporciona o mellor 
aroma e sabor aos bos viños e coñacs, aínda que actualmente utilízase máis o 
carballo americano. En ebanistería é unha das madeiras máis apreciadas. 
Ademais orixina un carbón vexetal de excelente calidade e alto poder 
calorífico, moi utilizado na forxa do ferro. As súas landras empréganse como 
forraxe do gando, e a súa cortiza e agallas empréganse como curtintes.

Esta árbore está considerado símbolo de fortaleza e maxestosidade. A soada 
árbore de Gernika (Biscaia) era un centenario carballo, hoxe seco e 
substituído polos seus descendentes, símbolo das liberdades do pobo vasco. 
Baixo a súa copa celebrábanse asembleas e desde o século XIV os reis 
casteláns xuraban respectar os seus foros. 

Quercus robur
Carballo, roble

Folla

Froito (landra)

Flor masculina (amentos)
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Cortiza

A sobreira é unha árbore perennifolia, de tronco relativamente curto e copa 
ampla e redondeada, que pode superar os 15 m de altura. A cortiza do tronco 
é grosa, da que se obtén a cortiza, de cor grisáceo e con profundas gretas 
lonxitudinais. Ao descortezar a árbore, a capa visible é dunha cor vermella 
alaranxada moi rechamante, que se vai escurecendo ata producir unha nova 
capa de cortiza. 
A principal utilidade da sobreira é a da súa cortiza externa, usado para 
multitude de fins, desde tapóns e illantes de todo tipo ata a confección de 
roupa e calzado. Coa cortiza fabricábanse tapóns que permitían embotellar e 
exportar o viño e a champaña. 
Ademais, a madeira é boa como combustible e, por ser resistente á humidade 
e a intemperie, úsase tamén para fabricar toneis e tamén na industria 
pesqueira e naval. Doutra banda, a parte interna da súa cortiza empregouse 
para curtir peles.
Na linguaxe popular ou na literatura o alcornoque ten un papel destacado. 
Todos oímos as expresións “cabeza de alcornoque”, “pedazo de alcornoque” 
ou “cabeza de cortiza”, que aluden a unha persoa despistada ou pouco 
intelixente. Se dicimos “córcholis!”, queremos expresar sorpresa ou 
indignación. 

Quercus suber

 Sobreira, 
corticeira, alcornoque

Folla

Froito (landra)

Flores (amentos)
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Envés da folla

Esporanxios

Stenogramma pozoi
Fento, helecho 

Face da folla
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Cortiza

Trátase dun fento que vive en gretas de noiros, oquedades, sempre en zonas 
cunha gran influencia oceánica, aparecendo principalmente en zonas 
próximas ao mar e a baixa altura aínda que alcanza os 900 m, en zonas 
sempre umbrosas, con alta humidade ambiental e edáfica. 
Os fentos son plantas que lembran a épocas pasadas, son autótrofas e dicir, 
que elaboran o seu propio alimento.
Os fentos pódense adaptar a diferentes condicións de vida, como os epifitos, 
que viven como hóspedes sobre outras especies de plantas sen danalas; os 
palustres, que viven en zonas que nalgún momento do ano están cubertas por 
auga; os acuáticos, que poden vivir permanentemente nos corpos de auga; os 
rupícolas, que viven sobre as pedras, e por suposto os que viven directamente 
no chan.
Os fentos, a pesar de xurdir fai millóns de anos, aínda conservan 
características consideradas como primitivas; por exemplo, teñen un talo 
subterráneo chamado rizoma, do cal xorden as follas ou frondas; non 
producen flores, froitos nin sementes, como o fai a maioría das plantas 
existentes; reprodúcense por medio de esporas microscópicas que están 
contidas nunhas estruturas chamadas soros, de tal maneira que ao observar 
certas formas parecidas a lunares nas follas dalgunhas destas plantas, 
podemos dicir que son fértiles e que se atopan listas para esparcir as súas 
esporas.
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Cortiza

Adentrándonos na ruta podemos observar o salgueiro branco (Salix alba), o 
salgueiro por excelencia, que é unha árbore que crece preto dos ríos 
principais, sempre xunto á auga. O seu nome de salgueiro branco refírese á 
cor clara de envés das súas follas. Todos os salgueiros (xénero Salix) son 
dioicos, é dicir, cuns exemplares masculinos e outros femininos. 

 É unha das árbores que é rica nunha das sustancias máis coñecidas por todos 
nós, a salicina, da cal se obtén o ácido salicílico, predecesor da actual 
aspirina. 
A súa madeira úsase ou tivo aplicacións en cestería, tonelería, para elaborar 
calzado (zocos, madreñas), pezas ortopédicas, caixas, fósforos, 
escarvadentes, etc. Esta árbore ten un porte esvelto que lle fai moi adecuado 
como ornamental e para restaurar os noiros e zonas erosionadas das 
vaguadas e humidais.

Folla

Flores Face da folla

Envés da folla

Salix alba
Salgueiro branco, sauce 
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Cortiza

Á beira do río atopámonos  cun aspecto algo desaliñado unhas ramas longas e 
dereitas que se entrecruzan con frecuencia, as cales pertencen ó salgueiro 
negro.
Os salgueiros son básicos nos ríos galegos. O salgueiro desempeña un papel 
importante nas riadas, posto que está formado por un sistema radicular que 
se agarra moito.
Ao ser este un salgueiro moi común na Península, os seus usos están máis 
estendidos. Utilízase en cestería (non como a vimbia, que son varas ou ramas 
finas e moi longas que se entretejen) polas tiras que se fan da súa madeira, 
que por ser branda e fácil de traballar é tamén apta para pequenas pezas 
talladas ou torneadas como cuencos, xerras, vasos, cubertos, chifres, etc. 
Tamén se usaron as súas ramas para detectar o nivel freático ao modo dos 
zahoríes, oficio que no noroeste peninsular correspondía ao denominado 
poceiro.
Salix é o nome romano dos salgueiros; atrocinerea está formado polo prefixo 
atro- (escuro) e cinérea, que provén de cinereus, é dicir, ceniciento ou de cor 
cinza escuro, polo ton gris sucio das follas e ramillas novas.

Folla

Flores masculinas

Flor femeninas

Salix atrocinerea

Salgueiro negro, 
sauce ceniciento 
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O cuco é un ave de tamaño mediano, coa cola e o corpo alongados e unhas 
patas moi curtas e zigodáctilas . A plumaxe das partes superiores é uniforme 
e de cor gris. O ventre é de cor branca cun barrado escuro. As femias poden 
ser algo pardas na zona do colar, e mesmo poden chegar a selo todas as 
partes superiores, na denominada fase parda. A cabeza é toda do mesma 
cor que o dorso e presenta un pico puntiagudo, algo curvado e ollos con iris 
de cor amarela nos adultos e pardo nos mozos.

O principal alimento deste insectívoro son as orugas, que pode identificar a 
longa distancia desde un posto dun punto elevado.  O cuco destripa as 
orugas, baleira o contido intestinal e a continuación trágallas, para logo 
regurxitar os seus pelos.

O cuco non constrúe niño, senón que, cando debe poñer os ovos, parasita o 
doutras especies. Aproveitando un momento no cal estes paxaros 
abandonan o seu niño, a femia do cuco rapidamente poñerá o seu ovo e 
roubará un da nidada orixinal. A femia do cuco repetirá este proceso unhas 
oito veces en niños distintos durante o verán. O ovo do cuco, mimético co da 
especie parasitada, afai ser o primeiro en eclosionar, e o pito que nacerá 
pronto provocará a caída do niño dos ovos ou os pitos orixinais. A femia do 
niño parasitado alimentará o seu único descendente ata que ao cabo dunhas 
tres semanas este chegue ao tamaño do cuco adulto e abandone o niño. 

Cuculos canorus
Cuco común, cuco
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O chochín común é un pequeno paxaro, de corpo compacto, a cabeza 
voluminosa e a cola curta. A súa plumaxe é pardo avermellado, lixeiramente 
máis claro nas partes inferiores, finamente vermiculado de tons máis 
escuros. 
O ollo presenta por encima unha cella marcada de cor crema. O pico é fino, 
algo curvado, de diferente lonxitude segundo a subespecie. A diferenza 
entre machos e femias é moi sutil e difícil de diferenciar no campo.

É un dos paxaros máis pequenos da nosa rexión, e cando se excita pode 
sacudir e levantar a súa cola formando un ángulo de 90 graos para logo 
esconderse na vexetación. 

Ten preferencia polos bosques e as beiras de ríos e arroios con abundante 
carrizo, coscojales, sotobosque e cañaveral onde se poida ocultar facilmente 
de aves depredadoras como os córvidos. Tamén se atopa en parques, 
xardíns e carreiros, sempre que teñan abundantes sebes e matas compactas 
onde ocultarse. 

Troglodytes troglodytes

Chochín, carrizo 
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O paporrubio é unha das especies que máis abunda no territorio galego. 
Caracterízase por ter un carácter sociable, atrevido e curioso que acostuma 
a saír do bosque e plantarse a metade dun camiño para ver quen se achega o 
seu territorio, emitindo un son de alerta: chip-chip metálico e seco.

En canto a súa morfoloxía este ave caracterizase por ter unha plumaxe de 
cor laranxa entre o peito e a cara, bordeado por un gris azulado nos lados do 
pescozo e o peito. As partes superiores son de cor marrón e o ventre branco, 
namentres que as patas e os pés son de cor marrón. O pico e os ollos 
caracterízanse por ser de cor negro. Os xuvenís carecen de cor alaranxado e 
son marcadamente moteados de pardo escuro e ocráceo. Con parches de 
cor laranxa que aparecen de xeito gradual no peito e na cara. Non facemos 
distincións entre femia e macho, posto que a plumaxe é semellante.

É unha ave diúrna, aínda que ocasionalmente pode cazar insectos nas noites 
de lúa, ou cerca da luz artificial. A súa alimentación está baseada en 
insectos, arañas e lumbricais, que complementa en inverno con ballas e 
froitas.
 É obxecto de estudo e de curiosidade o compás magnético desta singular 
especie; dado que, emprega magnetorecepción baseada na visión, polo que 
a capacidade de detectar o campo magnético da terra para a navegación 
vese afectado pola luz que entra no ollo da ave.

Erithacus rubecula
Paporrubio, petirrojo 
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É unha especie de cánido pequena. O raposo común xeralmente é de cor 
avermellada, coas puntas das orellas e os extremos das patas negros, cunha 
cola poboada cuxa punta é branca, como o é o seu bandullo. Esta tonalidade 
vermella pode variar desde o pardo avermellado ata o vermello alaranxado, 
pero a gama de cores da súa pelame é ampla podendo ser de cores ocres, 
grises e mesmo negros e brancos, e aínda que a súa capa superior adoita ser 
máis ou menos uniforme pode presentar manchas e franxas.

Aínda que é de hábitos nocturnos a súa visión na escuridade da noite é 
pobre, guiándose máis polo olfacto e o oído. As súas fortes patas permítenlle 
alcanzar velocidades considerables de ata 72 km, que lle fan capaz de 
alcanzar veloces presas ou evadirse dos seus predadores.

A súa longa e poboada cola, que adoita levar en posición horizontal, forma 
parte da súa imaxe icónica. Mide aproximadamente unha terceira parte da 
súa lonxitude total. Úsaa para multitude de tarefas: como almofada cando 
dorme, para protexerse da radiación solar, para comunicarse ou espantar 
insectos. Ademais sérvelle para manter o equilibrio cando corre ou salta. A 
súa distintiva punta branca sérvenos para identificalo rapidamente e 
distinguilo doutros cánidos.
Os raposos carecen dos músculos faciais necesarios para ensinar os dentes 
como fan os demais cánidos.

Vulpes vulpes
Raposo, zorro 

Pegada raposo
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O xabaril é moi parecido ao porco doméstico. A súa cabeza é alongada e 
máis ou menos cónica, e termina nunha especie de callo plano. Os ollos son 
sumamente pequenos e densamente negros. O corpo é macizo e robusto, 
coas patas bastante curtas pero moi fortes. As traseiras son lixeiramente 
máis baixas que as dianteiras. A cola é curta. O pé está provisto de dous 
dedos con pezuña, así como de dous rudimentos traseiros máis elevados. As 
súas pegada é moi característica.

A pelame está composto por porcas longas e ásperas e unha densa la 
inferior. As crías presentan unha pelaxe mimética característica (á que 
deben o nome en castelán: rayones), a base de raias leonadas e marróns; os 
exemplares subadultos ,a partir dos seis meses de idade, preséntana máis 
acastañada, polo que reciben o nome de vermellos.
 A cola é mediana e termina nunha borla.

Os cairos inferiores do macho están transformados en estruturas de 
defensa. Os inferiores son longos e cortantes, mentres que os superiores 
están curvados cara arriba e son coñecidos como cabeiros ou remolones.
O macho é máis robusto. O fuciño da femia é máis prolongado e os seus 
cabeiros menos desenvolvidos.

Sus scrofa
Xabaríl, jabalí 

Cría de Xabaril

Pegada xabarín
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A píntega é un anfibio que alcanza os 25 cm de lonxitude. 
A cabeza é case tan ancha como longa, algo aplanada e normalmente co 
morro redondeado, podendo algúns exemplares telo algo puntiagudo. Nela 
ten uns abultamentos grandes e ben sinalados chamados "glándulas 
parótidas". Os ollos son grandes e saltóns e o iris de cor pardo escuro. As 
patas son curtas e grosas e posúen uns dedos deprimidos. A cola tamén é 
curta, de sección redondeada, e a súa lonxitude non excede a da cabeza e o 
corpo xuntos.
A pel das costas e os costados é lisa e brillante, de cor negra con manchas 
irregulares amarelas, coloración que pode variar dependendo da zona 
xeográfica, xa que poden darse casos en que practicamente non se observe 
o amarelo, e outros en que predomine ou se distribúa en franxas. Na 
garganta e o ventre, as manchas amarelas non son tan numerosas e xunto co 
negro de fondo, son pouco intensos.
É unha especie principalmente forestal, atópaselle en bosques de ribeira e 
ladeiras sombrías, preto dos cursos de auga, hortas, pasteiros, piñeirais, etc., 
evitando os terreos secos.
Ao ser capturada e manipulada, segrega un líquido branco e espeso que en 
contacto coa boca, ollos ou nariz, produce irritación.
A píntega é un animal coñecido desde antigo ao que se lle outorgaban 
propiedades milagrosas, sendo a máis importante a súa capacidade de 
sobrevivir ao lume.

Salamandra salamandra
Píntega, salmandra común 
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O aspecto da xeneta pode lembrar ao dun gato, aínda que máis estilizado. A 
súa cabeza é alongada, cunhas orellas grandes e redondeadas. A pelame, 
gris amarelado, está matado a franxas no dorso, mentres que a cola, longa e 
peluda, presenta uns aneis escuros.

As orellas son grandes e erectas, e redondeadas no seu extremo. O corpo é 
alongado e elástico, cunhas patas anteriores curtas en contraste coas 
traseiras, máis longas e musculadas, que facilitan os hábitos escaladores 
deste animal. Os pés son redondeados, con uñas retráctiles.

As xenetas son depredadores nocturnos que viven e cazan de forma 
solitaria, aínda que toleran a presenza doutros individuos da súa mesma 
especie nas proximidades. Ocasionalmente, as femias cooperan na caza 
coas súas crías subadultas ou con algún macho.

Esencialmente depredadora e carnívora, as súas presas principais son 
insectos, mamíferos pequenos, lagartos e aves; ás veces inxiren tamén 
froitos, en especial figos e froitos do bosque .

Genetta genetta
Xeneta, gineta 

Pegadas xeneta
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O porco teixo é un carnívoro de tamaño medio, con cabeza alongada e 
triangular, co corpo tamén alongado. As patas son moi curtas, aínda que 
fortes, con maior desenvolvemento muscular nas anteriores. O fouciño é 
prominente, móbil e musculoso, atopándose particularmente adaptado a 
escavar e fozar, mentres que o pescozo é curto e ancho. O pelame é longo e 
forte no lombo cunha característica mestura de branco e negro, sendo 
enteiramente negro no ventre e patas.
A cabeza é branca, con dúas franxas negras laterais, paralelas, moi 
características da especie, que abarcan os ollos, aínda que non é raro 
exemplos de albinismo. A pel é grosa e moi resistente, e está cuberto dun 
pelo que sofre unha caída anual. Precisamente o pelo do porco teixo ten 
unhas características moi especiais, despois de que a súa dureza (nin moi 
ríxida, nin fráxil) convérteo en ideal para algúns usos tradicionais como 
pinceis artísticos, cepillos e particularmente brochas de afeitar, e no Norte 
de China a súa pel utilizouse para facer mantas.
Ten o olfacto e o oído moi desenvolvido, mentres que a vista téñena máis 
limitada, aínda que polos seus normais hábitos de vida (pasa a maior parte 
do día nos tobos, de modo que só sae habitualmente de noite), está 
adaptado á visión nocturna e á escuridade. 
 
O porco teixo é unha especie que habita o noso planeta desde a antigüidade.

Meles meles

Porco teixo, tejón común 

Pegadas Porco teixo
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É o paxaro carpinteiro máis coñecido e tamén o máis abundante. É grande, 
robusto, de cor verde nas partes superiores, algo máis pálidas as inferiores, 
lixeiramente agrisado, con matices amarelados no obispillo. Carece de 
moteados e listas (salvo algo tenue na zona anal), pero a súa cabeza é moi 
rechamante: o píleo (parte superior da cabeza) é vermello, os ollos, 
amarelados, rodeados por un anteface negro, e a bigotera é negra, co centro 
vermello nos machos.

Os xuvenís están claramente moteados, especialmente nas zonas inferiores, 
pero en conxunto o seu coloración é máis apagada que no caso dos adultos; 
carecen de anteface e o iris é máis escuro. O seu voo presenta unha 
traxectoria ondulatoria na que se combinan aleteos con períodos nos que 
pliega completamente as ás. A subespecie sharpei é a presente no noso 
territorio, caracterizada pola case total ausencia de negro na cabeza, tendo 
o macho a bigotera só negra no bordo inferior. 

Aliméntase de larvas e formigas que captura na cortiza de árbores ou no 
chan, extraendo larvas xilófagas só cando a madeira está podre xa que o seu 
pico non é tan forte como o doutras especies de pícidos. A súa lingua é con 
todo longa e pegañenta e pode extraer insectos en galerías de ata 10 cm de 
profundidade.

Picus viridis

Peto verdeal, pito real 

Píleo vermello

Antiface negro
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O esquio é un mamífero de pequeno tamaño, o seu corpo é alongado e 
estreito, cunha longa cola de aspecto esponjoso e moi poboada de pelo. O 
pelame ten cor avermellada, pardo ou negruzco no dorso, pero branco no 
abdome, o peito e a zona de onde parten as extremidades. Na cabeza,  
presente uns pinceis auriculares desenvolvidos durante o inverno. As patas 
traseiras son de maior tamaño que as dianteiras, posúen 4 longos dedos máis 
o pulgar, de reducido tamaño, e posúen unhas longas uñas curvadas. As 
patas dianteiras posúen 4 dedos máis un rudimentario pulgar, e tamén están 
provistos de uñas.

Normalmente vive nas zonas sombrías dos bosques de coníferas, aínda que 
se lle pode atopar nos bosques de folla caduca, e é máis frecuente nas zonas 
de baixa montaña que na altitude, preferindo os bosques novos e pechados.
Come todo tipo de sementes de árbores, roe as escamas das piñas ata 
alcanzar os piñóns; aliméntase tamén de brotes, xemas, tubérculos, fungos, 
abelás, noces, landras, moras, líques, ovos e algún paxaro de pequeno 
tamaño, e mesmo, en época de escaseza, válenlle os invertebrados.

A ardilla é un animal moi áxil, que sube facilmente e a gran velocidade ás 
árbores, dando grandes saltos de árbore en árbore. Posúe ademais unha 
vista excepcional e sabe tamén mergullar.

Sciurus vulgaris

Esquío, ardilla 

Pegadas Esquío
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É a gran animadora dos nosos ríos e charcas. É a máis cantora das ras e a 
máis acuática.
É unha ra de tamaño mediano a grande. Posúe unha coloración verde e 
marrón moi variable, con manchas negras, cunha liña vertebral verde máis 
clara e sen a característica mancha temporal das ras pardas. O ventre é de 
cor agrisado.

O tímpano é conspicuo e os glandulares están moderadamente 
desenvolvidos; ambos de cor bronce. É unha ra moi estilizada, con longas 
patas.
 Nos membros anteriores teñen catro dedos, sendo o terceiro  moito maior e 
cinco nos posteriores que están unidos por membranas moi desenvolvidas 
para nadar mellor. A pupila do ollo é horizontal. Os machos teñen sacos 
vocais de cor nas comisuras da boca.

O macho ten os membros anteriores máis grandes ca femia e na primaveira 
amosa unhas rugosidades negruzcas na base do primeiro dedo que serven 
para agarrarse a femia nas manifestación nupciais. 

A súa dieta basease en todo tipo de insectos, tanto larvas acuáticas como 
terrestres. Tamén peixes moi pequenos. Para poder conseguir o seu 
alimentos sobre todo referente a insectos e arañas, cazaos  ó salto.
Os machos poden cantar metidos na auga, nadando ou ben na beira, 
formando as veces grandes concentracións.

Pelophylax perezi

Ra verde, rana común 

Extremidade posterior

Extremidade anterior
Membrana
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O seu aspecto xeral é o dun animal robusto, cunha cabeza non moi grande 
en relación ao tamaño do corpo, algo esmagada, ancha e cun desenvolvido 
arco supraciliar ou cella. O fouciño é curto e redondeado. As glándulas 
parótidas son alongadas, moi desenvolvidas, e os tímpanos, da metade de 
tamaño que as pupilas, son pouco visibles. A pupila é horizontal, e o iris 
dunha cor avermellada.

A súa pel é rugosa con abundantes verrugas distribuídas por todo o corpo.  
O deseño da pel é moi variable, aínda que dominan os tons de fondo marrón 
ou avermellado, salpicados de manchas irregulares máis claras de cor crema 
ou amarelado. Dependendo das rexións poden ser desde case 
completamente negros a outros deseños pálidos, incluso verdosos. O ventre 
é esbrancuxado salpicado de manchas escuras. 
As patas anteriores son curtas con catro dedos e dous tubérculos nas 
palmas. As posteriores son máis longas e teñen cinco dedos con membranas 
interdixitais pouco desenvolvidas. 

Os sapos non saltan, polo que para cazar proxectan a súa lingua a unha 
distancia considerable. O sapo adoita desprazarse lentamente, mesmo ten a 
habilidade de subir por muros para resgardarse nalgunha greta. Só tenta 
saltar cando se ve en perigo. Outra técnica defensiva, é aparentar maior 
tamaño inchándose. Tamén producen secrecións venenosas polas 
glándulas venenosas que contén a súa pel.
Na época reprodutiva os sapos presentan unha cavidade na súa mandíbula 
inferior que lle serve para emitir chamadas e recoñecer a outros sapos.

Bufo bufo

Sapo común, Sapo
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A curuxa é unha rapaz nocturna, de mediano tamaño. Ten un característico 
disco facial con forma de corazón que alonxa uns ollos de cor negra e un 
pico deseñado para desgarrar a carne dos micromamiferos que caza.
 Ten unha cor na súa maioría branco nas partes inferiores e partes superiores 
de cor gris dourada. 
A súa cola é curta e as súas patas dispoñen de fortes e afiadas uñas para 
atrapar as súas presas.

A súa alimentación baséase principalmente en micromamíferos 
(principalmente topillos e ratos), podendo complementar a súa dieta con 
pequenas aves e insectos.  
Para cazalos escóitaos, non necesita ver grazas ao seu bo oído, e cando 
detecta que se pararon abalánzase sobre eles.

A súa capacidade para dixerir ósos é moi pobre, polo que as egagrópilas son 
grandes de 4-6 cm x 2-2,5 cm, e conteñen gran cantidade de ósos.
Algúns granxeiros favorecen a nidificación de curuxas para controlar a 
proliferación de ratos.

Tyto alba

Coruxa, Lechuza común

Disco facial en forma de corazón

Ollos negros
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A cor da troita  é moi variable; xeralmente teñen o dorso pardo ou oliváceo, 
flancos verdosos, ocres ou amarelados e ventre amarelado máis claro ou 
esbrancuxado, podendo cambiar de tonalidade segundo a claridade ou 
escuridade do hábitat que ocupan.

Algúns exemplares son esbrancuxados coa mesma coloración en tons máis 
pálidos, e outros son case negros co ventre grisáceo e escuro. As manchas 
vermellas e negras oceladas, distribuídas pola rexión dorsal e parte superior 
dos flancos onde frecuentemente aparecen por baixo da liña lateral; non 
chegan ao ventre nin á caudal. 

As troitas consumen maioritariamente invertebrados acuáticos, aínda que é 
habitual atopar outros tipos de presas como invertebrados terrestres e 
peixes.

O longo da súa vida prodúcese un cambio de dieta así, os xuvenís de troita 
consumen maioritariamente presas ligadas ao leito do río e, a mediada que 
van crecendo, a dieta está composta por unha maior proporción de presas 
de orixe terrestre e peixes.

É a especie de troita favorita dos pescadores deportivos, debido a que vive 
en ambientes pouco accesibles, sumándose a isto as súas características de 
esquiva, impredicible, agresiva e enormemente astuta, que a fan difícil de 
enganar.

Salmo trutta

Troita común, Trucha común

Aleta dorsal

Aleta caudal
Aleta anal Aleta pélvica

Aleta pectoral

Aleta dorsal adiposa
Liña lateral



 C
os

ta
 É

go
a

É un anfibio de pequeno tamaño, de aspecto esvelto e redondeado.
A cabeza é máis longa que ancha, co morro redondeado e os ollos pequenos 
e prominentes, presentando o iris unha cor dourada e estando percorrido 
por unha banda negra aos dous lados da pupila.Ten unhas patas pequenas e 
pouco robustas e entre os seus dedos non existe palmeadura algunha.

A súa cola é máis longa que a lonxitude da cabeza e o corpo xuntos, está moi 
comprimida polos lados e posúe unhas pequenas cristas tanto por arriba 
como por abaixo e acaba en punta, cun pequeno filamento chamado 
"caudal". 

A cor das costas dos machos é grisáceo con fondo amarelado, mentres que o 
das femias é máis escuro. Sobre ese fondo existen numerosas manchitas 
negras dispersas. 

Podemos atopalo en masas de auga pequenas ou medianas sen vexetación e 
con augas claras e frías. Pódese ver en arroios, lavadoiros e pilones, fontes, 
regachos, charcas, encoros, etc., tamén lle gusta entrar en covas ou minas 
abandonadas e, no verán, saír da auga a esconderse debaixo das pedras.

Durante a súa fase acuática os adultos aliméntanse de invertebrados 
acuáticos, especialmente larvas de dípteros. Durante o inverno, capturan en 
terra invertebrados que non sexan excesivamente duros.

Lissotriton boscai

Limpafontes, Tritón común

Cola

Filamento caudal
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É un bufo pequeno de estatura rechoncha. A súa plumaxe é principalmente 
pardo-grisáceo, sobre o que destacan os seus ollos amarelos e en voo 
distínguese polas súas ás curtas, redondeadas e con liñas punteadas de cor 
branca.

O voo é rápido e ondulado. Ao ser un ave de hábitos diúrnos, é moi 
frecuente observar a característica silueta redondeada do moucho sobre 
tocos, tellados ou pedras, mesmo durante as horas centrais do día.

Non constrúen niños senón que cría en buracos, xeralmente de árbores, 
pero tamén en paredes de edificios, rocas, pedregales, buracos en area ou 
tobos de coello.

En canto a súa alimentación é unha especie moi xeneralista, que varía a súa 
dieta estacionalmente segundo a disponibilidade dos recursos. 
Principalmente insectívoro no verán, no inverno aliméntase basicamente de 
micromamíferos.

Athene noctua

Moucho, Machuelo

Ollos amarelos

Ás curtas
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Ave rapaz de mediano tamaño e compacta, de cabeza ancha e pescozo 
curto, ás anchas e redondeadas e cola bastante curta é lixeiramente 
redondeada ao final, en forma de abanico.
Esta ave rapaz ten unha ampla variedade de plumaxes, desde os marróns 
escuros ata os tons brancos. As puntas das plumas primarias son sempre 
escuras e a cola presenta finas bandas nas que se alternan marróns e 
brancos. En voo, durante o que realizan longos planeos, apréciase a parte 
interior das ás, nas que se destacan grandes manchas claras nas rémiges 
primarias e secundarias. Desde a garganta ata o ventre, o colorido é 
irregular, aínda que é característica unha banda branca máis ou menos 
definida atravesando o peito de á a á.
As patas son dunha cor ocre ou amarelo escuro e as garras son de cor pardo 
escuro. O pico é negro e aclárase máis preto da cera, que é amarela. O iris 
varía entre gris, marrón grisáceo ou mesmo tons amarelados, e adoita estar 
relacionado co colorido do resto do corpo.
O seu hábitat natural típico son lugares nos que se combinan espazos 
abertos con masas forestais.
A técnica de caza consiste normalmente en otear a paisaxe e divisar ás súas 
presas, cara ás que se lanza en silencio, polo que é fácil velo pousado en 
postes eléctricos e ramas.
A súa alimentación é  moi ampla, baseada en micromamíferos en xeral, pero 
inclúe tamén outros mamíferos, aves, réptiles, anfibios, insectos e lombrigas. 
Ocasionalmente carroñero; ás veces rouba presas a outras rapaces.

 

Buteo buteo

Miñato, Ratonero común

Pescozo curtoPescozo curto

Patas ocre ou amarelo

Pico negro e amarelo
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