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A TER EN CONTA DURANTE A VISITA

 As covas sempre son peligosas:
Avanzaremos en grupo.

Obligatorio uso de casco con frontal.
Calzado para auga

Neopreno e roupa de protección.
Lubas 

 
Podedes facer fotos, pero:

Non abandonamos o grupo.
Evitamos pisar espeleotemas e formacións

 Minimizar impacto: 
Seguiremos o roteiro proposto sen subirmos ou trepar fora da “senda”.

Non se permite fumar dentro das covas (CO2).
Non deixamos nada: Papeis, envoltorios,...

Non molestamos aos morcegos ou outros troglobios.

 Os nosos recordos serán as nosas lembranzas e as fotos: 
Non retiramos “anacos”  ou mostras de pedras, minerais ou espeleotemas.
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Fíxate na paisaxe que agocha a cova

Fíxate nas formas, nos espeleotemas e nas cores

Fíxate no cheiro da cova

Fíxate nas cousas que están fora de lugar

Durante o roteiro

E cando saimos, falamos



A Trapa: Qué imos visitar

É o que chamamos un río de bloques.

Os bloques teitan un antigo curso ou canón e os espazos entre as rochas definen a 
cavidade.

A cova podería teríase orixinado polo movemento dunha falla inversa. O movemento da 
falla orixinou un esvaramento en masa de máis de 120.000 m3 de rocha e que deu lugar 
a un río subterráneo de perto de 250 m de lonxitude

A Trapa (ou Os Milagres da Trapa) é unha 
cova en granito. Localízase en Ribadelouro, 
concello de Tui (Pontevedra).  Ten un 
desenvolvemento total de 1.619 m cunha 
diferencia de nivel entre o sumidoiro e a 
surxencia de 100 m.
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Iste é o noso itinerario:
(1). Entrada por Abrigo Grande no Sector Sumidero
(2). Saida por Pozo I en Sector Costa das Oias
(3). Entrada en Féveros
(4). Saida na Dolina
(5). Entrada en Río Grande
(6). Saída en Pena Furada
(7). Visita do tramo da surdencia e “baño” na poza



Base da fervenza de Féveros
Marmitas, espeleotemas depigotita

e conglomerados

Bypass alto para evitarmos
o paso en oposición

Curso fósil
Desfonde 

en oposición

Féveros: O sector máis bonito, e tamén o máis delicado

Móvete con coidado e non vires o pé si estás apoiado na pigotita do chan

Espeleotemas de
Ópalo 



Bandeiras de pigotita (AOS)

Microestromatolitos ópalo-A
Pigotita (AOS): 3,760-2,960 cal. yr BP (núcleo)

2,750-2,050 cal. yr BP (exterior)

Féveros: O sector máis bonito, e tamén o máis delicado



Por si tes curiosidade

Mineral

Biomineral

Bacterias 
come-rochas

¿Qué é un biomineral?
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