O Burato do Río Te

1. EMPRAZAMENTO

DATOS XERAIS
Comarca: Rías Baixas. Sector: Ría de Arousa. Municipio: Rianxo. Parroquias: San Salvador de
Taragoña, ao oeste, Santa Baia do Araño, no norte, Santa María de Asados, ao leste, e Santa
Comba de Rianxo ao sur. Extensión: 17,97km².
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2. CARACTERIZACIÓN
ELEMENTOS NATURAIS

ELEMENTOS ANTRÓPICOS

AS FORMAS DO RELEVO

USOS DO SOLO

Unidade con estreita chaira intermareal de sedimentos finos tras a que se desenvolve unha fronte costeira mixto composto por tramos de cantís baixos e
pequenas praias, máis ou menos modificadas artificialmente e que se localizan principalmente ao redor da desembocadura do Río Té. A vertente traseira
esténdese pola conca baixa do Río Té configurando unha paisaxe aberta de escaso desnivel na súa parte central e de pequenas vaguadas de pendente
moderada que culminan nos relevos ondulados dos montes de cabeceira (altos de Castro Barbudo, Outeiro Cerqueiro ou Monte Lioira entre outros).

Existe un extenso parcelario que ocupa boa parte da superficie da unidade, asentado sobre un fértil val regado por diferentes concas fluviais. A atomizada
explotación agrícola está ligada ás vivendas que se reparten nos esparexidos núcleos rurais, algunhas masas de arboredos mestúranse entre estes cultivos. Os
asentamentos son de uso residencial e de forma puntual existen naves de pequenas industrias ou do sector comercial. Na costa, os bancos areosos e
fanganosos do litoral son aproveitados para a explotación marisqueira, esta circunstancia, unida á construción dun espigón, no porto de Taragoña relacionan a
unidade co sector pesqueiro predominante na comarca. As súas praias achegan potencialidade desde o punto de vista turístico, a da Torre é a mellor dotada con
áreas de esparexemento e aparcadoiros nas súas proximidades.

AS UNIDADES LITOLÓXICAS
Materiais en bandas de orientación NO.-SE. A sucesión, de O. a E. é: o saínte de Taragoña, con xistos e paragneises, e intercalacións de paranfibolitas e
cuarcitas, de Idade precámbrico-cámbrica, pertencentes ao “Complexo de Noia”. Irregular banda de xistos e paragneises precámbrico-silúricos do Dominio
Migmático e das Rochas Graníticas, Grupo de Laxe. Segue unha banda bastante irregular e estreita de granitoide migmatítico hercínico. O dominio xistoso volve
constituír outra banda estreita ao leste do granitoide. Por último, un amplo sector de granitoide ocupa o centro este e leste da unidade. Sobre o granitoide
aparecen algúns diques de pórfido e, nos extremos NE. e E. da unidade, senllas áreas con ortogneis glandular de Idade prehercínica. No Cuaternario destaca,
nos depósitos aluviais do Río Té e do seu afluente, o Rego do Muíño do Conde. Tamén hai que destacar as acumulacións areosas da Praia da Torre e o
intermareal fangoso da desembocadura do río principal.

A DIVERSIDADE CLIMÁTICA

MORFOLOXÍA
O carácter pouco concentrado de case todos os núcleos rurais da unidade incrementouse cos crecementos recentes de tipo lineal, especialmente e o longo das
vías de comunicación que os unen, non chegando a xerar un núcleo compacto nin continuo. Diversidade na morfotipoloxía edificatoria sen atender a un patrón
determinado, aínda que a maioría son vivendas de tipo residencial compostas de baixo e planta.

Réxime ombrotérmico Cálido e Húmido: temperatura media anual por enriba de 14ºC, oscilación térmica media entre 12,5ºC e 13,5ºC e precipitacións medias que
alcanzan valores entre 1200mm e 1400mm ao longo do ano. Nos montes de Castro Barbudo e Araño rexístranse maiores precipitacións, entre 1400mm e
1600mm, polo que se inclúen no dominio climático Cálido e Moi Húmido.

OS SOLOS
No tramo costeiro destacan os arenosoiss asociados á praia da Torre. A parte inferior da vertente costeira é máis chaira, o que favorece a formación dos chans
máis profundos en torno á canle principal do Río Che, fundamentalmente do tipo cambisol eútrico. Os montes circundantes, como o Castro Barbudo, Araño e
Lioira teñen pendentes acusadas e a edafoxénese retárdase, o que orixina solos novos, en xeral de pouco espesor e aptos para usos forestais, destacando os
umbrisois dístricos e os leptosois líticos máis degradados.

INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE
Densa rede viaria para o carácter rural que presenta a unidade debido a que se sitúa nunha comarca de gran tránsito rodado entre as poboacións do litoral, esta
circunstancia queda contrastada coa construción e recente mellora do trazado dunha vía de alta ocupación, a VRG 1.1 que atravesa a franxa costeira. As
estradas AC-305, CP-7202 e a AC-7203 constitúen a rede principal e estruturan tanto polo litoral como polo interior ás poboacións e asentamentos da unidade. A
estrada AC-7204 dá acceso ao porto de Taragoña que á súa vez permite o acceso por vía maríestafa de pequenas embarcacións. En Punta de Torres destaca
un paseo marítimo cunha ponte. Existe por último unha ampla rede de camiños rurais e pistas forestais que estruturan o parcelario agrícola e as montañas
respectivamente.

AS AUGAS
A unidade componse dun val que que se prolonga cara ao nordés, irrigado polo río Che e os seus tributarios. Deles, os de maior entidade que se achegan pola
marxe dereita son, o arroio do Floxo, o arroio dous Muíños, o do Batán e as Laxes Negras; do Campo ou do Pedregal, entre outros. Pola marxe esquerda, o arroio
da Corga do Burés é o máis destacado. Na desembocadura entre a punta e a praia da Torre, únese outro arroio de menor lonxitude que tamén é denominado río
do Che. As augas que bañan a unidade son catalogadas como as Augas de Transición da Ría de Arousa (20476).

O PATRIMONIO NATURAL
Unidade de estuario cos hábitats 1110 e 1140, bancos areosos e/ou fangosos intermareais e submareais someros. Tamén existen estreitas frontes de marisma,
especialmente na desembocadura dos ríos Té e do Té. Os baixos cantís non representan ben o hábitat propio destas costas. A fronte da chaira costeira presenta
frondosas en masas que adquiren máis talla se o factor hídrico ten presenza en pequenas vaguadas (91E0). Estas áreas son as que presentan maiores
agrupacións de frondosas de recolonización. Algunhas masas importantes como as de Taragoña e O Castriño, comparten espazos con formacións forestais de
especies de repoboación. Aínda que tamén de tipo mixto en non poucas ocasións, os principais bosques ripícolas achéganos, cara ao interior, as correntes do
Río Té e Rego do Foxo, e menos xa, os de Fonte do Fresno e o río de Té. Estes cursos contan con áreas de prados hidromorfos (6420 e 6430). Son numerosas
as frondosas de recolonización no interior, moitas tamén de composición mixta.

PATRIMONIO HISTÓRICO
O patrimonio cultural reflícteno elementos de tipo tradicional estendidos polos núcleos rurais, como o singular hórreo de Araño, que forma parte dun bonito
conxunto arquitéctonico composto ademais pola igrexa de Santa Baia e a pequeniña capela dedicada á nosa Señora dos Milagres de Araño. O hórreo, de 37 m
de lonxitude e 2,40 m de ancho, dá mostra do poder da igrexa do século XVII en Galicia, século no que foi construído. Nel almacenaban a colleita dos habitantes,
os cales debían dar unha parte dela ao clero. Fóra do recinto observaremos tamén que parece un vello pombal e a magnífica casa reitoral. Deastacan tamén o
cruceiro vello de Asadelos, a igrexa de Asados, a capela de San Pedro do século XVII e o cruceiro de Laxe do século XVI. Abundante patrimonio arqueolóxico en
forma de petróglifos, mámoas e achados de castros. Próximo aos restos do castelo de Punta do Pazo (BIC) creouse unha área de esparexemento.

O CARÁCTER E A ORGANIZACIÓN ACTUAL
A ruralidade, definida pola articulación das súas explotacións de pequenos tamaños e a dispersión dos asentamentos entre os núcleos orixinarios constitúe a
seña de identidade desta paisaxe. O porto de Taragoña e o uso marisqueiro nos seus bancos areosos introducen o carácter mariñeiro predominante da
comarca. As praias constitúen un valor engadido desde o punto de vista turístico nunha zona resgardada da ría e menos relacionada coas poboacións de maior
reclamo turístico. A mellora e a profusión da rede viaria sitúa esta unidade nunha importante zona de tránsito dentro das poboacións da ría de Arousa.

DINÁMICA DA PAISAXE

RISCOS E IMPACTOS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

3. AVALIACIÓN
VALORACIÓN DA PAISAXE
A unidade paisaxística do Burato do río Che permite no seu conxunto unha percepción unitaria e coherente coa súa estrutura territorial. A particular forma de
val suave e apaisado abre as visuais entre a costa e o fondo escénico que supoñen os montes de Castro Barbudo, Araño e Lioira. A desembocadura do río
Che entre as praias do Pazo e da Torre conforman o enclave máis singular desta unidade, as pequenas embarcacións atracadas e a naturalidade que
incorpora o estuario veñen apoiadas cun itinerario peonil e unha zona de esparexemento, ademais do valor engadido que introduce o xacemento do castelo na
Punta da Torre. O resto do patrimonio cultural e arqueolóxico constitúeno elementos tradicionais do rural e numerosas pegadas de asentamentos primitivos
como petróglifos, mámoas e castros. O valor natural e ecolóxico outórgano os bancos areosos e/ou fangosos intermareais e submareais someros. Tamén
existen estreitas frontes de marisma, especialmente na desembocadura do río Té. Existen visións amplas desde as montañas circundantes polo carácter aberto
desta paisaxe, grazas á extensa chaira que domina na unidade. Situouse un punto de observación no Outeiro Cerqueiro permitindo unha ampla panorámica.

4. PLANIFICACIÓN
OBXECTIVOS DE CALIDADE PAISAXÍSTICA
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ACCIÓNS
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.

ÁMBITOS DE RECUALIFICACIÓN
Nesta unidade non se contemplan posibles ámbitos de recualificación.

