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Este caderno pertence a:
Do colexio:
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Mediante esta escala tentaremos definir a intensidade do vento en determinados puntos do camiño. Para iso teremos que observar a natureza segundo
estes criterios:

ESCALA DOS VENTOS DE BEAUFORT
GRAO

EFECTO PROVOCADO POLO VENTO

0

Non se precibe ningún movemento. O fume ascende verticalmente.

1

O fume inclínase na dirección do vento. O cataventos non se move

2

O vento nótase na cara, óese o rumor das follas, os cataventos indican
a dirección do vento

3

Move as follas. As bandeiras ondean

4

Levanta polvo e papeis soltos, move as pólas pequenas das árbores

5

Inclina as árbores pequenas, forma ondas na auga.

6

Move pólas máis gordas, sería difícil usar un paraugas

7

Move árbores enteiras. É difícil mesmo andar.

8

Rompe as pólas das árbores. Non se pode andar.

9

Danos nas casas.
DIRECCIÓN DO VENTO

Cando falamos da dirección do vento, estamos a falar do punto cardinal
de onde procede. Precisamos percibir a procedencia do vento mediante
a observación dos elementos citados na escala anterior. Pero se a intensidade é 1, podemos utilizar o noso dedo índice como antena, humedecéndoo primeiro: co dedo mollado notaremos máis fácilmente por que
lado nos está dando o vento
Punto de
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vento
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http://www.monteteton.com/

Na parroquia de
Tebra temos un
ecoparque arqueolóxico no que comezaremos a nosa
aventura
polas
terras de Turonia.
sta
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O ecoparque Monte Tetón
conta
cuns gravados prehistóricos de importancia a nivel europeo, xa que ten unha combinación
de círculos concéntricos de 3, 5 metros de diámetro.

b
we

is
má
r
bte
so
e
d
po

orm
inf

ión
ac

Nos últimos anos púxose en valor
este lugar, e na zona podemos disfrutar de merendeiro, camiños sinalizados para contemplar os gravados
nas diferentes zonas, ou mesmo, se
Hai tamén motivos de varios tipos, temos sorte, algún que outro animal
como cazoletas, representacións ani- que collamos despistado.
mais, humanas, ou formas cuadrangulares.
Este é, en definitiva, un lugar do que
nos podemos sentir orgullosos tódolos tomiñeses e tomiñesas
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Pega aquí a foto de grupo no
Monte Tetón

Podes ver máis fotos no lugar do Monte Tetón utilizando un
dispositivo móbil a través deste código QR de abaixo:
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A arqueoloxía é unha ciencia, que estuda as sociedades do pasado (dende a prehistoria ata a
actualidade) a través dos seus restos materiais
que son recuperados co método arqueolóxico

Grazas a esta ciencia podemos, a través de restos físicos normalmente soterrados, extraer moita información sobre as xentes e civilizacións xa desaparecidas.
A isto adícanse os arqueólogos, persoas dotadas
dunha formación moi específica, capacidade de traballo en equipo, material de traballo moi sofisticado, e sobre todo, unha dose
de paciencia enorme!
O traballo do arqueólogo
ten moito que ver co dun
investigador
policial. A través de
pequenos indicios,
e utilizando os recursos que nos brinda
a ciencia, podemos sacar moita información onde parecerá que non había
nada.
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Non hai ninguén vivo que nos poida contar quen gravou eses petroglifos do Tetón, así que teremos
que averigualo por outros métodos.

A datación da antigüidade dun xacemento é tarefa complexa, pero posible, grazas á técnica de medición do carbono 14.
Aínda non estudastes nada de química, pero para que vos vaia soando…
Toda a materia está formada por partículas primarias que chamamos átomos.
Hai unha variedade de átomos, 118, dos que un dos máis abundantes e importantes
para a vida é o Carbono.
Na natureza hai tres isótopos diferentes do Carbono ( tres variedades ) . Dúas son
estables ( nunca varían ) e a terceira, en cambio, é inestable: vaise pouco a pouco
transformando ata ser outro átomo diferente, é dicir, desaparece.
O Carbono da atmósfera ten as tres formas 12C, 13C e 14C sempre na mesma proporción, e o 14C, concretamente, na proporción de 1átomo por cada 10.000.000.000
( d ez mil millóns de átomos!!! ) .
As plantas, pola fotosíntese, absorben o carbono que pasa a formar parte da
“ m ateria orgánica ” ou viva, e que logo pasa aos animais cando as comen. Todos
os animais e plantas, por tanto, cando nacen, teñen no seu corpo esa proporción de
14

C.

Pero o 14C, como dixemos é inestable, iso quere dicir que durante os anos, van desaparecendo estes átomos, e por tanto varía esa proporción con
relación ao 12C de tal modo que un resto de material orgánico
que atopemos nun xacemento, se medimos a proporción de
14

C que mantén, podemos deducir a súa idade.

Sorprendente, non?

Máis sobre o Carbono14

Nun xacemento que se manteña baixo terra, se temos sorte, podemos atopar restos de
polen, ou sementes depositadas nos surcos dos gravados.
Ese material é orgánico, e por tanto, poderanos servir para medir o seu nivel de 14C.
Con iso descubrimos que os petroglifos do Tetón teñen uns 4000 anos de antigüidade.
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O Concello de Tomiño publicou este mapa no que se atopan lugares de interés para visitar, pola súa beleza, valor
histórico ou cultural. No noso percorrido imos ver algún
deses sitios
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Sabías que das 15 parroquias de Tomiño so unha é interior ? Cal é?
Saberías dicir cantas parroquias son fronteirizas (limitan co río Miño e Portugal)?
Sabes cantos concellos galegos limitan con Tomiño?
Como no Turonia temos nenos e nenas de tódalas parroquias, faremos unha proposta:
Cal é o elemento máis representativo de cada unha delas? Pode ser un edificio, un lugar,
calquera sitio que o consideredes o máis fermoso, o máis interesante, o máis concurrido…
Isto teredes que acordalo entre os que sodes da parroquia.

Pinzás
Sta Ma de Tebra
S. Salv. de Tebra
Vilameán
Piñeiro
Sobrada
Currás
Amorín
Taborda
Forcadela
Estás
Figueiró
Goián
Tomiño
Barrantes
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Xa é hora do descanso para merendar.
A igrexa de San Salvador de Tebra vainos servir de fondo para repoñer forzas e tamén facer unha foto de grupo nesta viaxe turística por Tomiño.
As súas orixes románicas do século XII poden verse únicamente nalgúns
dos seus muros exteriores, xa que foi moi modificada en épocas posteriores. Podemos salientar as dúas cabezas de touro na porta da súa fachada
norte.
O campanario está montado como espadaña, é dicir, unha prolongación
sobre o muro da porta principal. Outra disposición de campanario sería a
de torre, como ocurre na igrexa de Santa María de Tomiño.
Cando chegamos este lugar, significa que xa estamos no val de Tebra, ese
val tan fermoso que poidemos contemplar dende arriba.
Podemos presumir de vivir nun lugar fermoso!
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Outras fotos que podes ver no noso percorrido por este lugar:
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En Hospital faremos unha parada para comer, logo de ter atravesado unha
fermosa ponte medieval no Cereixo, visitaremos o terreiro da festa, onde
faremos o xantar. Pero antes pasamos por unha pequena capela que da
nome a este lugar, xa que fai referencia a un hospital de peregrinos que
paraban aquí para curar as súas doenzas, repoñer forzas e seguir o camiño.
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Neste lugar de descanso poderemos disfrutar das habilidades duns xinetes que nos
van visitar para amosarnos o mundo da monta e uso dos cabalos.
Estes cabalos non teñen que ver cos garranos que andan ceibes pola serra, son
domésticos.
Pasar de ser salvaxes a domésticos foi un proceso moi longo na historia, e considérase que os primeiros indicios de utilizar os cabalos para montar veñen Votai
e Kozhai, na actual Kazajistán, aproximadamente no 3.500 AC, é dicir, hai 5.500
anos!
Posteriormente descubríronse probas de utilización de cabalos para tiro de carros
na zona de Mesopotamia polo 2000 AC aprox.
Chámanse aires as distintas formas que ten o cabalo de desplazarse:
Paso . E a maneira de sesprazarse básica, como se dixéramos, cando vai camiñando. Ten unha velocidade de 6 ou 7 Km/h, maior que a nosa.
Trote. é unha lixeira carreira, na que nalgún momento está
no aire. Alcanza unha velocidade de 15 Km/h
Galope. A máxima velocidade. Pode alcanzar 65 Km/h. Os
cabalos galopan de dereita ou de esquerda, segundo que
man (pata dianteira) vai por diante no galope.

Fotos na área recreativa A Pedra
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No noso percorrido
turístico por Tomiño, xa poidemos
disfrutar da fermosa paisaxe, e agora toca coñecer algún aspecto da economía, que é
moi significativo no noso concello: o sector da planta ornamental.
VERALEZA é unha industria implantada en Tomiño, que ten presenza
en Toda España e Portugal, así como noutros lugares de Europa.
Nestas instalacións poderemos apreciar os productos que elaboran e
distribúen, como exemplo de organización empresarial punteira no
sector.

Fotos da visita a VERALEZA
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Chegamos ao colexio Pedro Caselles. Agora é o momento do descanso, de recordar
todo o que fixemos na xornada, de repoñer forzas, de xogar, de durmir.
Pero primeiro temos que facer unha foto para o noso álbum neste lugar

Fotos no Casselles
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Esta é a águia máis común que podemos ver nos nosos ceos.
Un ave rapaz de mediano tamaño,
coas ás relativamente longas e
largas, e unha cola curta e
redondeada.
Aliméntase principalmente
de ratos, por iso en castelán
chámanlle “águila ratonera”.
É un importante aliado dos
agricultores, xa que a súa dieta, principalmente de ratos de
proliferación dos roedores, que
colleitas.
campesinos puñan postes no
cións para que as águias
pousarse agardando a apa-

campo, fai controlar a
tantos danos causan nas
Mesmo na Ucraína, os
medio das súas plantativeran un lugar no que
rición dalgún rato.
Actualmente están a cambiar de hábitos alimenticios,
e podemos velas nos postes de tendidos eléctricos que están paralelos ás estradas,
agardando a oportunidade dalgún animal atropelado para non ter que esforzarse en
cazar.
•
No caso de localizar algunha, deberás indicar o lugar do mapa no que a viches

O garrano é unha equino propio das nosas serras, e do norte de Portugal. Ten unha orixe
que se remonta a épocas moi remotas, sendo unha das razas máis antigas na península. En
toda a Groba hai moitos destes exemplares que andan ceibes polo monte e unha vez no ano
son reunidos nos curros para limpalos, desparasitalos, e identificalos.
Non son moi grandes, pero sí resistentes e fortes. Son, en fin, os animais que mellor representan a identidade das nosas terras de Turonia.
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A calidade das augas dun río podemos apreciala pola presencia de
certos animais macroinvertebrados. Segundo as especies que atopemos, podemos dicir que son augas en moi bo estado, nun estado
moderado ou en mal estado.
Hoxe teredes que averiguar neste punto do río
Pego, que calidade teñen as súas augas.
Tedes que tomar mostras segundo se vos indique
e comprobar que especies atopades nelas.
QUE ESPECIES ATOPACHES?
Investigando a calidade das augas

COMO CONCLUSIÓN. CAL É A CALIDADE DESTAS AUGAS?

Que pasaría se xuntaras ouro, perlas, pedras preciosas e larvas de tricópteros?
Os tricóteros son insectos que na idade adulta (2 a 20 mm), son voadores e a súa apariencia é
coma a das polillas. Pero na fase de oruga, buscan refuxio nunha “funda” que se constrúen
con area e pedras do fondo do río.
Pero se en lugar de cuarzo tiveran ouro, perlas, e outras pedras
preciosas, construirían unhas pezas de xoiería magníficas.
Isto é a xoiería con insectos.
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Agora temos que descanaar un pouco, e tomar
un bocadillo.
Xa levamos camiñado moito, e traballado ben.
En Estás temos unha igrexa que deixou pegada no Camiño de Santiago, adicada a este Santo, ten un cruceiro coa súa figura como proba

Máis fotos
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Logo doutra boa caminata chegamos a Figueiró. Toca comer!
Neste lugar tan cómodo para a comida imos disfrutar dun menú rico, rematando con cereixaa.
Que boas!

Máis fotos
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E por fin o río!
Remataremos o Turonia cun paseo nas piraguas dos
Teixugos.
Hai que disfrutar logo de dous días de moita caminata.
Noraboa polo Turonia 2017!
Xa podes presumir de ter superado esta
aventura.

Pega aquí a foto no río
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