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Ríos, lagoas, bosques, montes, zonas costeiras... Toda unha serie de ecosistemas de grande importancia repartidos en todo o noso país contan desde
hai ben pouco cun estatus de protección a nivel europeo. A Rede Natura
2000 revélase coma unha ferramenta de grande importancia para a conservación dos nosos espazos naturais.
A Rede natura 2000 púxose en marcha no ano 1992 coa creación da
Directiva Hábitats da Unión Europea. A Rede é un programa europeo de
conservación da diversidade que trataba de designar uns territorios que
conteñan uns hábitats que polos seus valores naturais son destacados.
Deste xeito, os lugares que mellor representan os hábitats e as especies
máis interesantes da Unión Europea coordínanse a través dunhas figuras
de protección mínimas e comúns. O proceso para conformar esta rede sinalaba que os estados membros debían achegar as súas propostas de lugares que considerasen interesante protexer.

A Natura galega
Desde Galicia, a Xunta elevou unha iniciativa que inclúe nesta rede o doce
e medio por cento do territorio do país, unhas 390.000 hectáreas. A lista
galega de lugares a protexer deste xeito chegou finalmente aos organismos comunitarios en 2002.

Espazos de desenvolvemento
O obxectivo da Rede Natura é crear espazos de desenvolvemento sostible
no que se poidan seguir realizando actividades tradicionais. Os aproveitamentos agrícolas, gandeiros, piscícolas e cinexéticos poden continuar, e
outras actividades precisan dunha avaliación de impacto ambiental previa
para analizar a súa compatibilidade co medio. Antes que unha limitación, a
Rede supón unha oportunidade. Os espazos que entran nesta Rede deben
contar cun plan de ordenación e de xestión que establecen as actividades
que se poden desenvolver neles. A rede preséntase hoxe en día coma unha
grande oportunidade de desenvolvemento para zonas periféricas xa que a
UE outorga un financiamento prioritario a aquelas zonas protexidas deste
xeito, o que pode favorecer o aproveitamento agrario tradicional.
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Finalidade desta guía
Incentivado polas axudas da
Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible ao abeiro
da Orde do 1 de decembro de 2006
de Axudas a actividades de divulgación, formación educativa e estudos
técnicos, para os concellos incluídos
na Rede Natura 2000; realizouse
esta guía coa finalidade de lograr un
pequeno e humilde esbozo do fermoso concello de Manzaneda e de dar a
coñecer ós veciños e os visitantes a
importancia patrimonial, cultural,
natural, turística e de ocio destas
terras onde o 96% da súa superficie
está integrada na Rede Natura 2000.

Castiñeiro de Pombariños. Souto de Rozavales,
declarado Monumento Natural.
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O Concello de Manzaneda
Na Galicia suroriental, pertencente á provincia de Ourense, na comarca de
Trives, atopamos o concello de Manzaneda. Esta perla natural, onde os
vales suceden ós cumios e conforman multitude de paisaxes cunha paleta
de cores propias do mellor dos pintores, ofrece o visitante o gozo de contemplar un auténtico paraíso terrenal.
Cunha superficie de 114,6 Km2
limita ao norte cos concellos de A
Pobra de Trives, Quiroga e
Larouco; e ao sur, con Vilariño de
Conso e Viana do Bolo; ao leste
có de O Bolo e ao oeste con
Chandrexa de Queixa e San Xoán
de Río.
Cos seus 650 m de altitude
media atópase situado entre o
profundo encaixamento que
forma o río Bibei polo leste e os
cumios da Serra de Queixa polo
oeste. Estas, con Cabeza Grande
de Manzaneda supoñen o límite
altitudinal máximo do Macizo
Central ourensán acadando os
1.778 metros de altitude.
Fisiográficamente, pódense diferenciar tres unidades morfolóxicas: A Serra
de Queixa, A Chaira (superficie de aplanamento de Manzaneda) e o Val do
Bibei cos ríos Bibei, San Lázaro e Requeixo, tamén coñecido como de San
Miguel ou das Lamas.
Os maxestuosos soutos emprazados no concello producen exquisitas castañas, posiblemente as mellores de Galicia e en boca dos veciños “do
mundo enteiro”.
Dos viñedos, situados nos bancais das ladeiras do Bibei e dos seus afluentes, obtéñense excelentes caldos. Froitos da máxima calidade que os seus
habitantes recollen destas fermosas terras. Xentes amables e traballadoras
que actuaron sobre o medio, pero que foron capaces de salvagardar a
riqueza natural que nel hai.
Cabe salientar o interese natural e bioxeográfico de Manzaneda, en transición entre o mundo eurosiberiano e mediterráneo e cun marcado carácter montano, o que motivou que o 96% da súa superficie (11.030 ha) fora
integrado na Rede Natura 2000. Nas zonas de cume existen formacións
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Vista de Manzaneda dende a Serra da Queixa

vexetais de gran interese. A riqueza botánica destes espazos é realmente
grande, non soamente pola súa diversidade senón tamén pola presenza
de numerosos taxóns cun maior ou menor grao de endemismo. No val do
Bibei e zonas circundantes abundan os cultivos intercalados entre ladeiras
cubertas de mato e bosque. A importancia principal deste val e as súas
ladeiras é a presenza de vexetación de forte influenza mediterránea coa
presenza de aciñeirais de Quercus ilex e a existencia de numerosos soutos
de castiñeiros centenarios. Ademais as ribeiras do Bibei e dos seus afluentes contan coa presenza de bosques de ribeira cunha rica e fermosa vexetación asociada.
A fauna existente, de elevado valor ecolóxico,
completa este marco natural.
A riqueza natural faise extensible nunha riqueza
cultural e mais do seu patrimonio histórico e
etnográfico. No mediego a vila de Manzaneda
estivo amurallada e ainda hoxe en día quedan
vestixios desta construcción, así como da cultura
castrexa. Tamén temos abundante patrimonio
relixioso, etnográfico (muiños, fornos de pan) e
paciego.
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Preséntanse 30 núcleos de poboación agrupados en 10 parroquias:
PARROQUIA

LUGARES

CERNADO (Santa Maria)

Cernado

CESURIS (Santa Maria)

Borruga, Cesuras, Cubeiros, Langullo, A
Madroa, A Mata, San Paio, San Pedro

MANZANEDA (San Martiño).
Coñecido por San Martiño de Abaixo

Manzaneda, O Poboado.

PARADELA (San Antonio)

Paradela, Prada

PLACÍN (Santiago)

Placín, Tonxil, Trabazos

REIGADA (Santa Maria Madanela)

Reigada, Palleirós, O Vao

REQUEIXO (San Bartolomeu)

Requeixo

SAN MARTIÑO DE MANZANEDA. Coñecido
por San Martiño de Arriba

Cimadevila, A Corredoira, A Pena, Rozavales,
San Martiño, Seoane, Soutelo, O Souto de
Rozavales.

SAN MIGUEL DE BIDUEIRA

Bidueira, San Miguel, San Vicenzo

SOUTIPEDRE

As Escadas, Rebodepó, Soutipedre

Socioeconomía
Manzaneda, do mesmo xeito que a maior parte da Galicia Suroriental, viu
decrecer a súa poboación desde principios de século a esta parte, pasando
dos 3.283 habitantes de 1900, aos 1.704, oitenta e seis anos despois, os
pouco máis de 1.400 de 1996 e os 1.098 en 2006. Esta debilidade demográfica vese acentuada polo avellentamento da población, representando
os menores de 15 anos tan so o 6% da población, mentres os maiores de
65 anos representan o 41%.
A poboación distribúese de forma moi desigual, cunha diferenza clara entre
a serra, a superficie de aplanamento e as bocarribeiras. O resultado é un
poboamento disperso, carente de núcleos rectores, con predominio da
aldea polinuclear, aínda que hoxe existe un achegamento comercial emprazado na capitalidade do concello.
A economía céntrase na agricultura e gandería; tendo especial importancia
o cultivo da vide e o castiñeiro, ademais da existencia de pequenas empresas transformadoras. Entre elas, dúas de clasificación e envasado de castañas en fresco. Durante moito tempo a maior parte das parroquias estiveron
encerradas en si mesmas nunha economía de autosubsistencia.
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Borruga

Gastronomía
Na gastronomía destaca a calidade dos productos que se empregran na
confección dos seus pratos. Os grandes protagonistas son os derivados e
elaborados da matanza do porco. A calidade comeza na alimentación do
animal e perdura na esmerada elaboración dos productos e no seu curado.
Pata, orella, chourizos, chourizos ceboleiros, xamóns e outros preparados
como a androlla, de envidiable sabor, consumidos separadamente ou formando parte dos cocidos e caldos.
Ligado a matanza soense elaborar as filloas, aparentemente sinxelas, pero
que requiren da coidada execución da persoa que as cociña.

O cocido. Xantar de reis.
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Outro prato, a medio camiño entre gastronomía e arte culinaria, e os de
carneiro e cabrito. Onde os animais son criados por pastores que fixeron da
súa profesión un modo de vida.
A castaña, ademáis de ser un dos símbolos do concello, constitue un manxar xa sexa soa ou formado parte doutros pratos. Para degustala por si soa
pódese consumir en crú, cocida, asada (chamada bullotes). Destacando
cando se cocen castañas secas e se acompañan de chourizos ceboleiros.
Tamén temos exquisitos pratos de caza e pesca.
Todo iso regado cos bos viños da zona elaborados artesanalmente nas beiras do Bibei, en Requián ou nos bancais das ladeiras de Langullo e A Mata.
As sobremesas típicas son de bica e de roscón ademais doutros elaborados
con productos como a castaña.
É típico tamén acompañar as sobremesas con licores elaborados artesanalmente con augardente destilado de forma tradicional que é a base para a obtención de licores de herbas (xastreu), licor café e de distintas froitas da zona.

Historia
Os primeiros indicios de poboamento na comarca datan do Paleolítico,
baseado no descubrimento de abundante material tallado.
O Megalitismo tamén ten presenza no territorio, boa proba diso constitúea a
existencia de paraxes como As Arcas e sobretodo o chamado Marco Cavado,
cunha altitude de 1.640 m, podendo considerarse como o túmulo megalítico
(Mámoa) emprazado a maior altitude
en toda a xeografía galega.
Como testemuños da época de
Bronce cóntase cos gravados existentes en Castelaioso, na zona alta de
Manzaneda, a 1.774 m de altitude.
Tamén hai manifestacións da cultura
castrexa. Nestas terras atópanse O
Castro de Requian en Soutipedre, A
Medorra en Reigada e O Castrillón en
Manzaneda.

Vestixio actual da muralla

Os romanos deixaron a súa impronta
en Requián, vila situada ó borde
mesmo do río Bibei, nas proximidades
de Soutipedre. Con tradicción aurífera
e onde se atoparon moedas, ladrillos,
pesas de telar, columnas, capiteis, etc.
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Xa na Idade Media Manzaneda figura no Testamento de Dona Urraca Pérez
(ano 1280), abadesa de Sobrado, co nome de Maçaeda.
A muralla e fortaleza da vila de Manzaneda, das cais se conservan importantes vestixios, son do século XII, ainda que a primeira referencia data do
1362, onde se constata que a vila está amurallada. Destruida no S. XV a
causa das Guerras Irmandiñas e posteriormente reconstruida. A súa destrución definitiva produciuse na época actual, xunto as súas portas e a Torre
do Homenaxe.
A impronta da Orde dos Templarios constátase coa presencia destes en
Cesuris.
Nos anos trinta dos século XIV estas terras pasan a mans dos condes de
Lemos cando Alfonso XI llas dona a Pedro Fernández de Castro. No S. XVI
pasaron a xurisdición do conde de Ribadavia, manténdose nesta situación
ata a total desaparición dos señoríos no século XIX.

Patrimonio histórico e cultural
Fortaleza medieval de Manzaneda
Aínda presente non só nos seus vestixios, senón na estructura urbana da
vila que conserva a disposición característica da súa muralla exterior ou
cerca, cuns 400 m de lonxitude, dos que actualmente consérvanse sobre
100 metros, e 10 de altura nalgún punto. Permanecen en bo estado consi-

Porta da Vila.
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derables tramos, a porta chamada
Porta dá Vila ou Arco, a máis de varios
dos seus contrafortes ou saíntes.
Ademais da Porta da Vila contaba coa
Porta de Abaixo da que só queda un
lateral e a Porta Falsa que desapareceu.
Orixinariamente toda a muralla achábase rodeada dun foso, que levaba o
nome “cárcava”, e quedou fosilizado
no topónimo “Cavarca”.
Do castelo que se empraza na parte
máis alta da Vila, só quedan restos da barbecana na que se observan tres
troneiras de tipoloxía posterior ao s. XV, algún muro, así como columnas e
capiteis dispersos, anacos de pedras de armas, etc.
Testemuñas de importancia do conxunto defensivo e da súa magnitude,
que debeu ser impresionante, son os moitos sillares, dovelas, anacos de
columnas, etc., que se observan por todas as partes ocluídos nas vellas
construccións existentes na zona intramuros.
De orixe real, posiblemente do s. XII, as noticias escritas máis antigas
remontanse ao s. XIII. Posteriormente no s. XIV pasa aos Lemos ata finais
do século XV que chegou a mans do Conde de Ribadavia manténdoa no
seu poder ata a total desaparición dos señoríos no século XIX, sendo
adquirida polos señores de Neira Gasset.

A Cárcere dos Sarmiento
Sita en Manzaneda, pertenceu ao castelo, aínda que experimentou sucesivas
reformas que dificultan a súa datación.
Áchase totalmente restaurada e presenta unha pedra de armas cos trece
roeis dos Sarmiento e unha “seteira”
sobre unha angosta escaleira.

Igrexa de Santa María de Cesuris
Cesuris é un descanso no camiño dos
peregrinos entre Manzaneda e As
Ermidas. Dista uns sete quilómetros
da capitalidade do concello. A súa
orixe é do século XI. aínda que na súa
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Expriorato de San Vicencio

maioría é obra barroca do século XVIII, conservando na súa fachada a portada que poderiamos catalogar como románica.
Segundo a tradición, Cesuris foi un mosteiro dos templarios.

Igrexa parroquial de San Miguel
A igrexa que é motivo de gabanza en toda-las parroquias veciñas,
que falan do templo de Vidueira como se fose a Catedral das terras
de Manzaneda
(Fernández Oxea, “Ben Cho Sei”, 1929)

Está situada a 8 Km. da capitalidade do Concello. É de obra recente, da primeira metade do século XVIII, e presenta unha certa monumentalidade que
lle confire un notable atractivo. Da súa silueta destaca a torre de considerable altura. Está rodeada dun amplo adro con grandes muros de cantería
de custosa execución sobre o que se asenta un vía crucis de pedra, do que
se conserva unha cruz e varios bases doutras.

Expriorato de San Vicencio
Situado nunha fermosa paraxe natural, é de propiedade particular.
Pertenceu ao mosteiro cistercense de Carracedo do Bierzo. A súa construcción distribúese ao redor dun patio central, a modo de claustro. Nun ángulo do edificio emprazase a capela.

[ 13 ]
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Outros monumentos
- Igrexa da Nosa Señora dos Remedios de Cernado.
- Capela da Nosa Señora das Candeas de Palleirós.
- Igrexa de Santa María Madanela de
Reigada.
- Capela da Nosa Señora das Neves
de Bidueira.
- Igrexa de San Bartolomeo de Requeixo.
- Igrexa de Santiago Apostol de
Placín.
- Capela de San Antonio de Trabazos.
- Capela de San Roque de Rebodepó.
- Capela de Santa Lucia de Cubeiros.
Igrexa de Santa María Madanela de Reigada

- Igrexa da Santísima Trinidade de
Borruga.

- Igrexa da Nosa Señora dos Remedios en Langullo.
- Igrexa de San Marcos de Soutipedre.
- Igrexa de San Antonio de Paradela.
- Igrexa de San Martín de San Martiño de Arriba.
- Igrexa da Nosa Señora das Neves de San Martiño de Abaixo.
- Capela de Santa Engracia de Tonxil.
- Capela de San Amaro de Seoane.
- Capela de San Paio en Reigada.

Pazos
- Casa da Pena en Rozavales.
- Casa dos Arias en Rozavales.

Outros
- Cruceiro de Rozavales.
- A Torre dos Barcia en Manzaneda.
- Fornos comunais para a elaboración de pan (existe un en cada lugar).
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Expriorato de San Vicencio

- Palomares de San Miguel, Reigada e Cesuris.
- Muíños de auga (a maior parte localízanse na canle do río San Miguel)

Etnografía
Debido a peculiaridade do territorio, do seu clima e do seu poboamento
este concello posúe certas pecularidades que o afastan doutros concellos
de Galicia. Marcada polo xenuinamente montañoso galego: centeo, patacas, bancais para a vide, gando e pastoreo.
Son terras onde o pan se facía con centeo e cun cultivo moi intenso. Os
horreos, tan habituais noutras zonas de Galicia, son prácticamente inexistentes neste concello.
Fai anos o liño era un dos cultivos con maior dedicación e esto evidenciase nos numerosos telares que hasta fai pouco existían na zona. Destacar o
traballo do Centro Cultural de San Miguel que foi capaz de recuperar o proceso artesanal na elaboración do liño.
O abundante cultivo da castaña dou lugar a un tipo de construcción denominada sequeiro. Pertencente polo xeral ós habitantes da montaña onde
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Moñicos realizados para secar o liño

pasaban o periodo do castañal. Esta construcción consta de dous habitáculos: un onde se situaba a caniceira para secar as castañas e a súa vez
facía as veces de cociña e outro onde se situaban camastros para o descanso. A caniceira está formada por un entramado de listóns de madeira de
castaño de sección triangular separados uns milímetros para que pase o
fume e facilitar a entrada de calor.

Curro
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Marcas feitas polos pastores para guiarse pola serra

Os curros, construccións a modo de rediles, situados na serra. Aquí os pastores e o rebaño (cabras e ovellas) pasaban todo o verán para aproveitar
os pastos de altura. Parello ó curro situase unha pequena construcción
onde se aloxaba o pastor. Así temos o curro de Rozavales, o de Langullo,
de Manzaneda, Cernado, etc.

Bancais para o cultivo da vide.
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A zona máis adecuada para o cultivo da vide son as ladeiras do val do Bibei
e dos seus afluentes, tanto polo solo como polas condicións climáticas,
pero esta idoneidade atopouse co inconveniente das elevadas pendientes
existentes. Para resolver tal problema os labregos tiveron que recurrir a formación de bancais ou paredós, o cal confire un peculiar aspecto a zona de
viñedos. É de mérito o esforzo levado a cabo en primeiro lugar para a construcción destes bancais, así como en todas as tarefas que require o coidado da pranta (xeiras, poda,etc), a vendima e o acarreo da uva. Esto ten a
súa recompensa nos excelentes viños logrados, impensables nunha zona
de montaña e que xa apreciaban os romanos.

Turismo e axenda cultural
Ademáis de polo patrimonio histórico e a gastronomía o concello ten
importancia turística debido a súa situación ou a determinados eventos
que se desenrolan nel. Así temos:

Estación de Inverno de Cabeza de
Manzaneda.

Estación de inverno de Manzaneda

Este concello forma parte da única
Estación de Inverno de Galicia, esto
fai del un dos grandes do turismo de
montaña, fundamentalmente en
tempada de inverno, aínda que cada
día é maior o turismo estacional, non
só polo atractivo turístico da
Estación, senón tamén por coñecer
outros lugares do propio municipio e
outros moi próximos a el como é o
lugar de As Ermidas, onde se atopa
enclavado un dos Santuarios de máis
tradición pagana e relixiosa do
oriente ourensán.

O Entroido (O Folión)

Estación de inverno de Manzaneda. Zona alta

O Folión, consérvase no seu máis
ancestral estilo. O colorido pono a
“mázcara” que baila ao ritmo que
lle marcan os bombos, aixadas, cornas, gadañas, etc. Denomínase
Folión ó conxunto de toda esta
troula que transcorre de forma con-
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certada ou iniciada improvisadamente por calquer veciño nos diferentes lugares.
Ademais do Folión tamén existe a
tradicción de que os veciños dun
lugar vaian de ruada a outros lugares, o que se coñece como Foliada.
Neste caso é unha esmorga mais elaborada, con comparsas e actuacións.
Despois, é frecuente que o lugar agasallado cunha foliada, devolva o
favor e realice outra.

Folión

Desde 1996 vénse celebrando o día
de martes de entroido cun desfile e
unha comida popular na capitalidade,
sustituindo á Festa da Matanza que
se facía o 11 de novembro. O motivo
de festexar o martes de entroido é
pola gran transcendencia popular que
ten este no concello, ademais do
arraigo e ancestralidade que conserva. Tamén se celebra o xoves de
comadres (aquí chamadas lardeiras) e
o de compadres (lardeiros).

As actividades da Banda
Municipal de Gaitas
En especial a final da Liga Galega de
Bandas de Gaitas (Último fin de
semana do mes de xullo. Consta de
tres días de actividades relacionadas
co mundo da Gaita e a música tradicional que se celebran na Estación
de Montaña de Manzaneda)

Sendeirismo
Os afeccionados ó sendeirismo e o montañismo poderán gozar de privilexiadas vistas e de interesantes andainas, as cales están perfectamente sinalizadas. Temos:
• Ruta da Montaña

As máscaras
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Lagoa de Guelianda

• Ruta dos Soutos
• Ruta do Glaciar das Lamas
• Ruta da Devesa
As rutas citadas desenvolvense con detalle ó final desta guía.

A caza e a pesca
Os recursos cinexéticos son cada día maiores nos montes do concello, principalmente no que a caza maior se refíre, o que fai da caza un atractivo e
un deporte ao aire libre.

O Camiño de Santiago
É outra das manifestacións turísticas e culturais que conserva como atractivo o Concello de Manzaneda ao contar con importantes tramos da ruta
xacobea que se mantén viva con elementos de interese como son os restos
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Glaciar das Lamas

da ponte de Requián (Soutipedre) ou da Capela de San Lázaro
(Manzaneda), sen esquecer a toponimia e restos arquitectónicos, advocacións e imaxinería altamente significativa.

Outras actividades
• Feiras de Reigada e de Manzaneda:
Feira da Reigada: día 8 de cada mes.
Feira de Manzaneda: día 22 de cada mes.
• Excursións (Á Serra de Manzaneda, Prada, As Ermidas, Igrexa e Museo do
Lino (en San Miguel de Bidueira), Reigada, aos Curros (na serra de
Manzaneda) etc.
• Actividades deportivas na piscina ou no polideportivo municipal.
• Actividades culturais (Cine, teatro, concertos de música, etc.)
• Verán cultural (música, teatro, competicións deportivas, cine, etc.).
• Xogos tradicionais como os bolos.
Todo isto sen entrar nos atractivos do entorno natural, os cais representan
un activo fundamental, e serán abordados a continuación no apartado
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“Patrimonio Natural”. Importante por exemplo para os afeccionados ó sendeirismo, montañismo, ciclismo de montaña, ou a fotografía por citar
algúnha das actividades ó aire libre.

O patrimonio natural
O concello de Manzaneda está integrado plenamente no Lugar de Interese
Comunitario denominado “Macizo Central”, declarado como Zona de
Especial Protección dos Valores Naturais segundo a Lei 9/2001 de Espazos
Naturais Protexidos.Así mesmo, atópase no entorno do LIC “Pena Trevinca”
có que limita polo surleste e do que forma parte en menor medida.

LIC Macizo Central
A superficie total que ocupa é de 46.983 ha repartidas entre os concellos
de O Bolo, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, A Pobra de Trives,
Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Quiroga, Larouco e Montederramo. Desta
superficie 11.020 ha (23%) están no concello de Manzaneda.

Río de San Miguel
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Mapa: Situación do concello de Manzaneda con respecto ós LIC´s
Macizo Central e Pena Trevinca

Mapa: Ocupación dos LIC´s Macizo Central e Pena Trevinca
no concello de Manzaneda
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Son un conxunto de serras e montañas prácticamente despoboadas e
cubertas na súa gran parte por torgueiras. Ten un alto interese botánico
debido en gran parte á presencia de comunidades de pasteiros como os
cervunais e os formados por Festuca. Conserva treitos de fraga autóctona, carballeiras e soutos, distribuídas nos arredores e cabeceiras dos
regatos. Entre os vertebrados hai que salienta-la presencia de poboacións estables de lobo.
A causa da gran superficie que ocupa, a estar fortemente despoboada e á
gran diversidade biolóxica, estas montañas constituén un espacio natural
de primeira orde.

LIC Pena Trevinca
A superficie total que ocupa é de 24.894 ha repartidas entre os concello
de O Bolo, Carballeda de Valedorras, Manzaneda, A Veiga e Viana do Bolo.
A representación que posee Manzaneda é escasa (10 ha).
O LIC Pena Trevinca é un macizo montañoso con cotas de alta montaña.
Aquí atopámo-los mellores ecosistemas subalpinos de Galicia.

Ponte a Prada
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Hábitats
Os hábitats de maior interese de Manzaneda, e que motivaron a súa inclusión na Rede Natura 2000, son:
• Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion.
• Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix.
• Uceiras secas europeas.
• Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo.
• Formacións montanas de Cytisus purgans.
• Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta.
• Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da
Europa continental) .
• Turbeiras de cobertor.
• Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos.
• Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do
Sedo albi-Veronicion dillenii.
• Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae).
• Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica.

A Escrita
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Lagoa Grande

Lagoa Pequena
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• Bosques de Castanea sativa.
• Aciñeirais de Quercus ilex e Quercus rotundifolia.
• Bosques de Ilex aquifolium.
• Megaforbios eutrofos higrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano
a alpino
• Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica.
A información anterior, sobre os hábitats de maior interese, está redactada
de forma técnica e adecuada, pero pode ser de difícil comprensión. Así
pódese simplificar e decir que en Manzaneda as paraxes de importancia
natural son as seguintes:
• Uceiras (Erica sp.).
• Pastizais naturais de montaña (Festuca sp.).
• Turbeiras.
• Piornais (Cytisus purgans).
• Rochedos e vexetación asociada.
• Bosques de ribeira (Amieiros, freixos, érbedos, bidueiros, salgueiros, aveleiras e pradairos)
• Carballeiras (Quercus robur) e cerqueirais (Quercus pyrenaica).

A vexetación do val e da chaira contrasta ca vexetación existente na serra.
A Biodiversidade presente no concello é moi elevada
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Baixo a sombra dos castiñeiros

• Vexetación de forte influenza mediterránea como os aciñeirais (Quercus
ilex e Quercus rotundifolia), olivos (Olea europaea) e almendros (Prunus
dulcis). Aciñeirais como o denominado “Monte do Relojero” emprazado
no val do río Bibei, lugar de San Vicenzo, na parroquia de San Miguel de
Bidueira. Olivos na zona de As Escadas (parroquia de Soutipedre), no val
do río Bibei, enfrente ó lugar das Ermitas. Almendros en As Matas, nas
proximidades de Langullo, parroquia de Cesuris.
• Soutos (Castanea sativa). No concello atópase o castiñeiro de maior perímetro de Galicia (13 m.) situado no Souto de Rozavales, declarado
Monumento Natural pola Xunta de Galicia.
• Acivros (Ilex aquifolium) e buxos (Buxus sempervirens) de forma illada.

Fauna
A zona é limite de distribución de especies como a víbora fuciñuda
(Vipera lastastei) de distribución mediterránea ou do papoazul (Luscina
svecica) e a charrela (Perdix perdix hispaniensis), estendidas as dúas por
toda Europa setentrional. Outras especies presentes na zona teñen un
singular valor ecolóxico por estar ligadas ou restrinxidas a medios montanos, como son lagartixa da serra (Lacerta monticola), bufo real (Aquila
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chrysaetos) ou Pica patinegra montesa (Anthus spinoletta). Ademais
estas serras contan coa presenza de lobo (Canis lupus). As especies animais de maior interese ecolóxico son:
• Lobo (Canis lupus)
• Gato bravo (Felis sylvestris)
• Lontra (Lutra lutra)
• Pica patinegra montesa (Anthus spinoletta)
• Papoazul (Luscina svecica)
• Merlo rubio (Monticola saxatilis)
• Pedreiro cincento (Oenanthe oenanthe)
• Pintafontes común (Triturus boscai)
• Azulenta papuda (Prunella collaris)
• Chasca colipinta (Saxicola rubetra)
• Laverca (Alauda arvensis)
• Águia real (Aquila chrysaetos)
• Águia albela (Circaetus gallicus)
• Miñato común (Buteo buteo)
• Bufo real (Bubo bubo)
• Perdiz charrela (Perdix perdix hispaniensis)
• Víbora fuciñuda (Vipera lastastei)
• Lagartixa da serra (Lacerta monticola)
• Lagarto das silvas (Lacerta schreiberi)
• Abellaruco (Merops apiaster)
• Coruxa (Tyto alba)
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Mamíferos
Lobo (Canis lupus)
Cabeza grande e redondeada, maseteiros moi desenrrolados, orellas curtas e triángulares, pescozo robusto e grupa lixeiramente
fundida. Cor gris parduzca, co pelo do pescozo, do dorse e da cola
gris escuro.
É o mamífero con maior área de distribución natural. Pode vivir en
calquera medio no que atope alimento. Afectado por un secular e
severa persecución humán.

Gato bravo (Felis sylvestris)
Corpo longo con extremidades curtas. A lonxitude da cola é algo maior que a metade do
corpo. O dorso de cor gris parduzco, con catro
ou cinco líneas lonxitudinais negras no pescozo, e unha banda espiñal negra con varias
bandas transversais pardas nos francos.
Mans con cinco dedos e pes con catro, todos
con uñas retráctiles.
En Europa, existen poboacións dispersas na P.
Ibérica, Itálica e Balcánica, en Escocia, centro
de Europa e os Cárpatos. Habita en soutos fluviais e hábitats mais ou menos esteparios.
O seu carácter é de hábitos solitarios.

Lontra (Lutra lutra)
Mamífero de hábitat acuático. Forma alargada,
patas curtas con membranas entre os dedos,
hocico chato e cráneo alargado. Pelaxe curto e
pardo, salvo a mancha branca na garganta.
O nadar so saca fora da auga a cabeza.
Sumérxese con movementos rápidos e bucea
de 10 a 40 segundos.
O peso oscila entre 6,1 - 9,4 kg nos machos e
4,4 – 6,5 kg nas femias. As lontras alcanzan
como máximo 12-14 años de idade.
Aliméntase de peixes, ranas, etc e a menudo xoga cas presas antes de engullilas.
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Aves
Pica patinegra montesa (Anthus spinoletta)
En plumaxe estival ten o peito rosado sen pencas e
en plumaxe invernal as partes inferiores son cincentas claras e teñen pencas verticais escuras na
parte superior do peito e costas.
En Galicia é sedentaria e escasa, aínda que en certos lugares pode ser común. Vese a partir dos 600 m
e de abril a novembro a maior altitude.
Soe habitar en zonas de montaña: queirugais, prados subalpinos e pedreiras.
Aniña no chan entre herba desde maio a fins de xullo. Aliméntase principalmente de
insectos.

Papoazul (Luscinia svecica)
A subespecie que habita na Península é a Luscinia
svecica cyanecula. O macho ten a parte superior do
peito azul brillante, cunha mancha branca no centro. No caso da femia o azul intenso está substituido por un gris sucio. Es Prefire as áreas frondosas
e húmidas preto dos ríos, pantanos, etc.
Dieta a base de insectos, gusanos, arañas... e también sementes.
A cor azul do macho, cando se atopa en catividade, palidece con cada muda ata quedar
nun gris sucio.
Visita Galicia durante o periodo reproductor en inverno parte da poboación reside no sur
peninsular.

Merlo rubio (Monticola saxatilis)
O macho en plumaxe nupcial ten a cabeza, pescozo e parte superior do lombo azulados. A femia ten
as partes superiores pardas apencadas en crema e
as inferiores castañas con ondulacións pardas.
En Galicia é moi escaso, limítase ás áreas de
influenza mediterránea por arriba dos 900-1000 m.
Prefire cumes soleados de montañas con grandes
penedías.
Aliméntase de insectos, arañas, vermes, moluscos e materia vexetal.
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Pedreiro cincento (Oenanthe oenanthe)
O macho en plumaxe estival ten as partes superiores
cincentas, peito cremoso e ventre branco; rabo branco e negro cun deseño en T invertido; rica supraocular- que se une sobre o peteiro- e gorxa brancas. En
outono-inverno, ó igual cá femia e os inmaduros, ten
as partes superiores e fazulas castañas; ás pardas
con plumas abeiradas en crema; riscas supraoculares
tamén cremosas. Todos teñen as patas negras.
En Galicia ten unha distribución principalmente periférica e é escasa agás na migración.
Habita en campos ermos, dunas, parte superior dos cantís.
Aliméntase sobre todo de insectos, larvas , arañas e moluscos que captura en voo ou no
chan.

Azulenta papuda (Prunella collaris)
Aspecto rechoncho. Carácter retraído e soitario.
Plumaxe pardo cincenta, salvo na gorxa, que é
branca con puntos negros. Peito gris e flancos con
pequenas manchas alongadas de cor ocre, moi
características e visibles.
A especie é sedentaria.
Alimentase de insectos no verán, e no inverno
come sementes e froitos silvestres.

Chasca colipinta (Saxicola rubetra)
O macho ten a cabeza en partes superiores riscadas en escuro sobre fondo pardo; fazulas escuras
abeiradas en branco; peito e costas ocre intenso
que se vai esvaecendo gradualmente ata case
branco no ventre; rabo bastante curto e escuro con
manchas laterais brancas; nas cobertoras alares
mosta unha risca branca sobre fondo escuro. A
femia é máis apagada e sobre as fazulas pardas
destaca unha lista superciliar cremosa; peito pardo claro; gorxa e ventre cremosos.
En Galicia é raro. Paso primaveral escaso e outonal máis notable.
Habita en campo aberto, cultivos, monte baixo e herbais.
Aliméntase de bolboretas, típulas e outros insectos que captura guindándose desde un
pousadoiro ó aire ou ó chan; tamén de larvas, arañas e miñocas.
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Laverca (Alauda arvensis)
Sexos semellantes: o macho é lixeiramente maior.
Partes superiores castañas moi apencadas en escuro; peito cremoso riscado e ventre branco; rabo longo, escuro, coas rectrices externas brancas por arriba
e abaixo; lista superciliar clara; pequena crista.
En Galicia é abondosa en todo o territorio ata os
1600 m.
Habita en dunas, cultivos e baldíos.
Aliméntase de herbas, sementes, grans de trigo e centeo, miñoca, arácnidos, coleópteros,
dípteros e vermes.

Águia real (Aquila chysaetos)
Sexos semellantes en cor castaña escura coa cabeza, parte posterior do pescozo e cobertoras alares
arrubiadas. En voo destacan as ás longas, anchas
e rectangulares; mostra na parte inferior delas
matices claros na base das rémixes; rabo algo máis
claro na base. En voo pode confundirse co Miñato
común, pero este non ten ancha a banda terminal
negra do rabo.
En Galicia é especie sedentaria e en regresión. Existen dous núcleos principais: as serras
surorientais e a zona suroccidental de Ourense, esta última en dependencia da poboación do Norte de Portugal. Ocasionalmente pode verse algún exemplar a moita distancia
destes lugares.
Habita en zonas de montaña con penedías.
Aliméntase sobre todo de coellos, pero tamén de grandes lagartos e cobras e diversos
mamíferos, incluíndo animais mortos, mesmo domésticos.

Águia albela (Circaetus gallicus)
Lonxitude de 62-70 cm e envergadura de 166-188 cm,
sendo os machos un 90 % máis pequenos que as femias.
Caracterízase por unha plumaxe branca na que destacan
algunhas liñas escuras (menos visibles nos xoves) e unha
capucha parda que lle pode cubrir hasta a mitade do peito.
Presenta un iris de cor amarela e unha disposición dos ollos
máis frontal que outras rapaces diurnas.
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Miñato común (Buteo buteo)
51-57 cm de lonxitude e 110-130 cm de envergadura. A plumaxe é bastante variable de pardo obscuro ata claro. Entre
600 e 1300 grs de peso.
Cando planea identifícase máis doado xa que leva as ás completamente abertas, estas ás vistas por debaixo teñen a
punta oscura e a metade posterior clara , e o rabo moi
extendido e redondeado.
Normalmente vense en solitario, máis non é raro velos en
parellas e incluso varios xuntos.
A distancia pode confundirse coa aguía pero está ten a cabeza moi longa as ás cuadrangulares e a cola moito máis ancha. Tamén se podería confundir co lagarteiro pero este e
moito máis pequeno e o seu voo non ten nada que ver coa maxestuosidade do miñato.
Pode verse frecuentemente pousado nos tendidos eléctricos e tamén empoleirado nun poste.
Aliméntase de pequenos mamíferos, insectos e reptís. Pero tamén pode comer aves como
a pega. Gústanlle moitísimo os saltóns.
Bufo real (Bubo bubo)
Sexos semellantes. Cores pardas leonadas polo dorso; cremosas con notorias pencas verticais por peito e ventre, con finas
riscas horizontais; discos faciais claros, con deseño en X entre
os ollos; zona clara baixo o peteiro e na gorxa; notorias plumas a modo de orellas; ollos alaranxados; rabo curto riscado
horizontalmente.
En Galicia é moi raro, a piques de desaparecer.
Habita en montes e bosques con penedías sen tránsito humano.
Aliméntase de micromamíferos, coellos, ourizos, mustélidos e aves.

Perdiz charrela (Perdix perdix hispaniensis)
Sexos semellantes. Cabeza, cara e rectrices externas rubias;
pescozo e peito cincentos, dorso pardo; costas riscadas en
castaño e branco; mancha castaña escura en forma de ferradura sobre fondo branco no ventre. As patas son cincentas.
En Galicia é pouco común e está en forte regresión. Atópase
limitada ás serras orientais a partir dos 1200 m de altitude:
Os Ancares, Courel, Pena Trevinca, etc.
Habita en zonas de monte baixo e labradío de zonas montañosas.
Aliméntase de sementes, follas, fieitos, bagas, insectos, miñocas, caracois, etc.
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Abellaruco (Merops apiaster)
Ave de peito azul, ventre verdoso, cabeza canela,
pescozo amarelo e lista negra que adorna o ollo,
pico típico de insectívoro, sobretodo abellas e
escarabajos e outros insectos de tamaño medianogrande que caza o voo.
Nidifica nos taludes do curso medio dos ríos e é
moi común nos taludes e terrapléns das estradas, onde fai buratos que poden chegar ata 2m
de fondo, no finalacondiciona unha pequena
cámara onde pon de 4 a 6 ovos blancos directamente no chan.

Coruxa (Tyto alba)
Tamaño de 33-35 cm de lonxitude, cunha envergadura de entre 80-95 cm e cun peso medio para
os adultos duns 330 gramos, sin diferencia entre
sexos.
Ten un característico disco facial con forma de
corazón. As patas están parcialmente emplumadas e ten os dedos cubertos con pelos de cor blanquecina, ainda que con frecuencia non conservan
esta cor e dan a impresión de suciedade.
As curtas e redondeadas, o que fai que sexa unha
ave pouco áxil, pero compensao cun voo absolutamente silencioso.
A voz máis común da curuxa é un prolongado e
agudo grito seguido de ronquidos e gruñidos emitidos en tono máis baixo.
Posee pouca lonxevidade. É raro que superen os 2 anos de vida.
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Anfibios
Pintafontes común (Triturus boscai)
Pequeno tritón no que a lonxitude da cola é similar
á do resto do corpo. Cor do dorso pardo ou verdoso con manchas escuras; na zona ventral é alaranxado amarelento con pequenas manchas escuras.
Diferenciación entre sexos: os machos son máis
pequenos.
Habita na metade occidental da Península Ibérica entre a vexetación acuática.

Reptís
Víbora fuciñuda (Vipera latastei)
Caracterizase polo seu corpo groso e curto, cola
pequena, tamaño variable pero inferior a 60 cm,
cabeza de aspecto triangular e ben diferenciada
do corpo. Xeralmente cunha banda negra en zigzag sobre fondo cincento.
Especie típica de rexións de clima mediterráneo.
Ocupa zonas rochosas secas, frecuentemente
cubertas por matorrais, fragas, taludes escarpados
e muros de pedra con algunha vexetación que separan os campos de cultivo e pasteiros.
Tamén está presente en zonas abertas de carballos, coníferas, sobreiras ou aciñeiras.
Lagartixa da serra (Lacerta monticola)
Lagartixa de talla mediana, robusta. Cabeza relativamente aplastada. Coloración dorsal pardusca
ou verde brillante con reticulado negruzco.
Machos con un ou dous ocelos azuis na parte
anterior do costado.
Endemismo ibérico que se atopa na Cordilleira
Cantábrica, Serra de Queixa (Ourense), Serra do
Invernadoiro (Ourense), Serra do Courel (Ourense), zonas baixas de A Coruña e Lugo e
Serra de Estrela (Portugal), dende o nivel del mar en Galicia ata case os 2.000 m na Serra
de Estrela. O seu rango altitudinal preferente está entre os 600 e 2000 m.
Alimentase fundamentalmente de insectos e outros artrópodos que caza tanto a espera
como con búsqueda activa.
Como táctica de escape emprega carreiras curtas para agocharse en refuxios. Como último recurso defensivo presenta autotomía na cola.
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Lagarto das silvas (Lacerta schreiberi)
Lagarto robusto de tamaño medio cunha lonxitude de cabeza e corpo máxima de 131 mm e cola
intacta de 1,5 a 2 veces a lonxitude da cabeza e
corpo. Os machos adultos teñen o dorso verde
finamente punteado de negro e durante o celo
adquiren unha coloración azul moi intensa na
cabeza. O dorso das femias adultas pode ser verde
ou pardo e soe ter manchas negras grandes con ocelos brancos nos costados.
Endémica da Península que se distribúe pola cornisa cantábrica, noroeste da Península,
metade norte de Portugal, Serra Central e algunhas serras do cuadrante suroccidental da
Península. Especie case ameazada.
Común en bosques húmidos caducifolios e de pino silvestre, ou en uceiras, piorneiras e
pasteiros de montaña, especialmente asociada as beiras dos regatos e ríos. Ë frecuente
tamén en muros de pedra xunto a prados de sega.
Aliméntase de gran variedade de invertebrados, que busca na vexetación ou na follaxe.
É frecuente a captura de insectos ligados a ecosistemas de auga doce.

Flora
Destacan pola súa importancia ecolóxica ou de conservación as seguintes
especies vexetais:
• Festuca (Festuca elegans, Festuca summilusitanica, Festuca indigesta)
• Flor de San Xosé (Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis)
• Afroixón (Narcissus asturiensis)
• Esfagno (Sphagnum pylaisii)
• Verónica (Veronica micrantha)
• Piornais (Cytisus purgans)
• Nardo (Nardus stricta)
• Uces (Erica ciliaris, Erica tetralix)
• Vexetación aluvial (Alnus glutinosa, Betula celtiberica, Salix atrocinerea,
Fraxinus excelsior, Laurus nobilis, Ilex aquifolium)
• Agrostis (Agrostis tileni)
• Genista sanabriensis
• Carballos (Quercus robur)
• Cerquiño (Quercus pyrenaica)
• Castaño (Castanea sativa)
• Aciñeira (Quercus ilex)
• Olivo (Olea europaea)
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• Pradairo (Acer pseudoplatanus)
• Acivro (Ilex aquifolium)
• Buxo (Buxus sempervirens)
Flora
Festuca (Festuca elegans, Festuca summilusitanica, Festuca indigesta)
Festuca elegans: Endemismo ibérico con tamaño máximo de 1 metro. Habita sobre solos silíceos
en zonas de cerquiños. Calcífuga que habita sobre
suelos pedregosos e húmidos nos pisos supra e
oromediterráneo.
Festuca summilusitanica: Endemismo.
Festuca indigesta: Chamada comunmente lastón ou “cañuela”, é unha das prantas que habita
en solos pedregosos de alta montaña (1.800 a
3.000 m de altitude), Tamaño máximo de 40 cm. Preferencia polos xistos.

Agrostis (Agrostis tileni)
Gramínea cespitosa de pequeña talla. Vexeta nas zonas montañosas da metade occidental da Cordillera Cantábrica, Montes de León e Serra de Ancares, en altitudes comprendidas entre os 1.750 e os 2.150 m. Vive en uceiras e pasteiros de alta montaña, sobre
solos descarnados procedentes de pizarras e cuarcitas.

Flor de San Xosé (Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis)
Planta con flores aromáticas e soitarias ou agrupadas, cor amarelo pálido, aínda que con algunha
lixeira variación nos tóns. Follas lineares verdeazuladas, case tan altas coma a planta. Ten a “tronpeta” algo máis longa que outras especies similares.
E unha planta endémica do norte da P. Ibérica.
Frecuente en prados húmidos, humedais turbosos
e cursos de auga.
Comportase como silicícola, e vive , nas marxes dos regatos de montaña.
As poboacións son pequenas e illadas. As vistosas e grandes flores soen ser cortadas por
montañistas e aficionados, con fins ornamentais. Anque non se soen arrancalos bulbos,
dánase con esta práctica as poboacións, ó impedir que a planta complete o seu ciclo con
normalidade
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Afroixón (Narcissus asturiensis)
Planta perenne, que ten un bulbo subterráneo. As
follas son lineares, erectas e dunha cor glauca. Sae das
follas un talo florífero. As flores son hermafroditas.
E unha planta endémica do cadrante noroccidental da
Península Ibérica.
Vive en diferentes tipos de pradeiras de montaña e é
menos frecuente no interior dos montes.
É unha planta protexida, cuias principais ameazas están relacionadas coa alteración do
seu hábitat e a recolección de flores.
Piornal (Cytisus purgans)
O piorno é unha pranta que non acada máis de 4
metros de altura, de ramificación abondante.
Ramas apretadas e tesas, as máis antigas son
leñosas e as do ano en curso, herbáceas, moi rolizas, desfolladas e verdes. Nas ramas máis xóvenes
nacen brotes novos con follas pequenas, moi
angostas e estreitamente lanceoladas que máis
tarde desprendense. Do pe de cada brote xorden
as flores formando un ramillete todas xuntas que se sosteñen por un curto ramillo. O froito é unha legume, comprimida, de cor negro e peluda.
Críase nas ladeiras soleadas das montañas sen cal, e nas partes altas, xeralmente entre
1000 e 2000 m de altitude.
Verónica (Veronica micrantha)
Herba perenne, as veces de base subleñosa e ramificada. Talos ascendentes a erectos,
con abundantes pelos tectores longos de aspecto máis ou menos repartidos de modo
uniforme ó redor do talo.
Follas ovadas a moi anchamente ovadas.
Frecuente en claros e orlas de bosques caducifolios ou marcescentes (cerqueirais), soutos e lugares algo húmidos e sombríos.
Genista (Genista sanabriensis)
Mata de porte rastreiro. Habita na alta montaña
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Esfagno (Sphagnum pylaisii)
É unha espuma de cor roxizo que pode variar do
verde oliva ó moreno escuro. Desenrolase só sobre
sitios onde a auga é omnipresente: pantano baixo
e turboso, pradeira húmida, turbeira de pendente.
A repartición xeográfica é particular, xa que está
presente só sobre a costa Este dos Estados Unidos,
o Noroeste de España e en Bretaña.
A protección do seu hábitat toma pois un relevo particular.
Nardo (Nardus stricta)
Planta cespitosa perenne, con talos de 10-40 mm,
dereitos, delgados, fortes. As flores reúnense en
inflorescencias do tipo espiga, unilaterais. As glumas son persistentes, pequenas, a inferior moi
pequena, e a superior normalmente ausente. O
androcelo consta de 3 estames con anteras.
Presente na maior parte de Europa, pero só en
zonas de montaña no sur, dende os 500 a os 2500
m de altitude.
Prefire solos ácidos, aínda que tamén aparece en solo calcáreos lavados.

Uces (Erica ciliaris, Erica tetralix)
Erica ciliaris: Planta arbustiva de 80 cm de altura.
Follas verdes no haz e blancas cunha franxa verde
no envés. Pelosas
Florece de maio a setembro. Flores de cor rosa
forte a púrpura, en racimo.
Acidófila, atópase presente dende os 0 ós 800 m,
en zonas de influencia atlántica.
Erica tetralix: En zonas atlánticas, dende a zona sur de Portugal ó centro de Noruega.
Arbusto perenne con pequenas flores rosadas
acampanadas en racimos compactos que se inclinan ó final da súa floración, e follas nas volutas de
catro (de ahí o seu nome científico).
As flores aparecen entre xunio e outubro, e distinguese doutros membros europeos do xénero Erica
pola ausencia de anteras protuberantes.
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Ameneiro (Alnus glutinosa)
Pequena árbore de folla caediza, que pode chegar
ós 20 m. O tronco inicialmente é verde grisáceo,
liso e lustroso, logo de adulto é verde parduzco,
féndese e desenrólase irregularmente. As ramas
novas son pegañentas.
Follas ovaladas, con terminación roma ou escotada, marxe dobremente serrado, verde escuro pola
face e mais claras polo envés onde teñen algúns
mechóns de peliños na base da axila cuns prominentes nervios dereitos e paralelos. As follas son
pecioladas e pegañentas cando son novas.
Flores masculinas: amentos largos, cilíndricos e estreitos. A miúdo agrupados nos brotes terminais,
son de cor púrpura escuro en outono e inverno,
verde escuro na primavera. As flores femininas son
leñosas.
Vive nas ribeiras dos ríos, regatos e lugares moi frescos, porque necesita un solo con
moita humidade, non resiste ben a seca no verán. Pode vivir en terreos moi pobres porque as súas raíces fixan nitróxeno do aire.

Salgueiro (Salix atrocinerea)
Árbore de folla caediza e de porte pequeno (raramente acada os cinco metros de altura). Tronco
erecto e robusto. As polas son dereitas e alongadas con cortiza de cor gris.
As follas aparecen pouco despois de saír as flores,
son alternas e con forma trasovada, é dicir, dúas
ou tres veces máis longas que anchas, coa máxima
anchura cerca do cumio.
É unha especie dioica, polo que hai salgueiros
macho e salgueiros femia. As flores aparecen agrupadas en amentos que xorden cando a árbore
aínda está núa, en torno a febreiro-marzo.
O froito son cápsulas tomentosas que se abren por
dúas valvas.
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Bidueiro ou bido (Betula celtiberica)
Arbore de folla caediza, de crecemento rápido,
pode chegar ata os 20 m. Cortiza lisa de cor blanquecina e na base toma unha cor amarelenta ou
parduzca e está fendida. As ramas novas poden ter
peliños e tamén como unhas vesículas amarelentas resinosas que tamén teñen as follas ao nacer.
As follas son pecioladas, alternas e caedizas, dentadas de forma irregular e dobremente aserradas.
As flores son olorosas. As masculinas: amentos que
saen antes que as follas. As femininas: solitarias,
colgantes e permanecen longo tempo.
O froito ten forma de noz lenticular con dúas as
membranosas.
Abundan nas ribeiras de ríos, regatos e ladeiras
húmidas, en solos ácidos e soltos, resiste intensos
fríos. A madeira é boa para queimar e para facer
carbón, as follas e a savia son diuréticas.

Freixo (Fraxinus escelsior)
Árbore de folla caediza de máis de 20 metros de
altura en exemplares adultos, co tronco recto e a
cortiza rugosa. Xemas grosas de cor negruzco e
aterciopeladas.
Follas compostas, sen pecíolo (sentadas), de lanceoladas a oval-oblongos, co ápice agudo e o
borde aserrado. Face de cor verde forte e envés
máis pálido.
As flores atópanse dispostas en ramilletes colgantes
nas ramas do ano anterior. Florece en marzal-abril.
Moi resistente ao frío. Prefire os solos frescos e
profundos. Ten crecemento relativamente rápido.
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Loureiro (Laurus nobilis)
Arbore perennifolia, de 5-10 m de altura, de tronco recto coa cortiza gris a copa densa e escura.
Ramas erectas
Follas simples, alternas, lanceoladas, de consistencia algo coriácea, aromáticas, co borde en ocasións
algo ondulado. Ápice agudo e base atenuada.
Posúen un curto pecíolo. A face é de cor verde
escuro lustroso mentres que o envés é máis pálido.
Flores aparecen en marzo-abril e son amarelentas.
O froito é de cor negra en forma de bola. Madura
a principios de outono.
O loureiro é unha planta pouco esixente en solos, aínda que vai mellor naqueles soltos
e frescos. As follas utilízanse como condimento culinario. Como planta medicinal, o loureiro é un tónico estomacal.

Acivro (Ilex aquifolium)
É un arbusto ou como moito unha pequena árbore duns 6 ou 7m de altura con tronco recto, porte
piramidal, que se ramifica dende a base e chega a
vivir 500 anos. Cortiza lisa durante toda a súa vida.
As follas son persistentes, simples, pecioladas,
alternas e con forma ovalada.
Nos exemplares masculinos as flores aparecen en
grupos axilares. Nos exemplares femininos aparecen illadas ou en grupos de 3, son pequenas, de
cor branco ou levemente rosado.
O froito é carnoso, de cor vermello ou amarelo
vivo. Madura moi tarde e permanece moito tempo
na árbore. Contén sementes que non xerminan ata
o segundo ano, no caso de ser inxerida por algunha ave.
Require sempre ambientes húmidos e sombríos.
Críase no interior de montes ou ladeiras de
umbría. Ascende por arriba dos 2000 m en solos
frescos e soltos.
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Pradairo (Acer pseudoplatanus)
Árbore elevada que pode
alcanzar ata os 30m de altura, de copa amplia e ramas
abertas, con corteza lisa e grisácea.
Follas cacudas, opostas, palmeadas, divididas en cinco
lóbulos aovados, cos bordes
provistos de grosos dentes,
algo desiguais, curvados en forma de serra, grandes (10-15 cm) e co peciolo moi largo.
Frores hermafroditas ou unisexuais, de cor amarelo-verdosa, dispostas en gran número
en influorescencias colgantes que aparecen cas follas ou pouco despois. O froito presenta as membranosas ensanchadas hacia o ápice e formando un ángulo próximo a 90 grados (denomínase sámara) e preséntase en grupo de dous.

Buxo (Buxus sempervirens)
Arbusto perennifolio que pode alcanzar excepcionalmente os 12 m de altura.
Tallo moi ramificado con corteza de cor pardogrisáceo lisa nos ejemplares xoves, con surcos
nos adultos. Follas lanceoladas, opostas, coriáceas, de cor verde oscuro polo haz e máis craro
plo envés, de hasta 30mm, co borde algo curvado hacia abaixo.
Frores unisexuais, pero no mesmo individuo preséntanse as femeninas e masculinas. Aparecen a
comenzos de primaveira, en pequenas inflorescencias de varias frores masculinas e unha
femenina nas axilas foliares. Miden uns 2 mm,
de cor amarela, pouco vistosas, carentes de
corola. O froito é unha cápsula marrón ou gris,
coriácea, arredor de 1 cm de largo, que contén
numerosas sementes.
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Carballo (Quercus robur)
Árbore que pode acadar máis de 50 m, con copa
grande e redondeada. Tronco dereito, pode ser moi
groso en exemplares illados. Ramas grosas e tortuosas. Tona grisácea con tonos brancos, é gris
escura ou parda en exemplares vellos.
Follas caedizas, grandes e simples. Lampiñas pola
face e polo envés. Pola face é dun verde máis intenso que polo envés, onde os nervios aparecen moi
marcados; teñen o pecíolo moi corto. Bordes lobulados cos lóbulos pouco profundos.
Flores masculinas en amentos colgantes, verdeamarelentos, solitarios ou en grupo, e saen nas
ramas do ano. Flores femininas cun largo pedúnculo, rodeadas dunha cuberta escamosa parto roxiza.
O froito denomínase landra. Madura en setembro e caen en outubro-novembro. As landras son colgantes sobre un longo pedúnculo. Non se poden confundir os froitos coas
agallas, que son bolas do tamaño dunha noz con picos; estas son producidas pola picadura dun insecto para poñer os seus ovos, a árbore desenvolve un tecido tumoral como
resposta e este protexe os ovos do insecto.
É a especie dase abundantemente no norte de Portugal e norte de España, sendo moi
raro no resto da Península. Non se pode encontrar a partir dos 1000 m de altitude.
Require solos profundos, desprovistos de cal e soporta ben as baixas temperaturas. Os
carballos poden superar os 1000 anos de idade.

Cerquiño (Quercus pyrenaica)
Árbol robusto, caducifolio, con talla moderada, de
4 a 25 m de copa ancha e irregular. Cortiza de cor
parduzco.
Follas pubescentes no envés, cincentas cando son
xóvenes.. As follas secas permanecen na árbore
gran parte do invierno sendo resistentes ó caer ó
solo.
Distínguese doutros carballos por que as fendas das súas follas son máis acentuadas, e
teñen o pedúnculo corto.
O froito é unha landra sentada sobre un longo pedúnculo; a cúpula é vellosa.
A maioría dos cerqueirais non son bosques, senón matorrais rastreiros pola súa capacidade de rebrote.
Pode vivir entre 500 e 600 anos.Altitude normalmente dende 400 a 1.600 m, pero
tamén dende 0 ata 2.100 m.

[ 45 ]

Guía turística e natural do concello de Manzaneda | Rede Natura 2000

Castiñeiro (Castanea sativa)
Árbore caducifolio moi robusto, de copa ampla,
que pode acadar 20-30 m de altura. Ten a cortiza
pardusca, fendida lonxitudinalmente nos exemplares vellos, sendo lisa nos exemplares novos.
Follas lanceolado-oblongas, de consistencia dura,
co borde aserrado e a nervadura paralela.
As flores masculinas aparecen en largos amentos
erectos, amarelentos, de 25-30 cm de lonxitude.
As flores femininas aparecen sobre un amento de
5-6 cm de largo.
O froito, chamado castaña, aparece na base dos amentos en grupos de 2 a 3, recubertos de espiñas de ata 1,5 cm de lonxitude. As castañas teñen unha cobertura de cor
marrón roxiña, lustrosa no exterior e aterciopelada no interior.
Prefire os solos profundos, frescos, non calizos e clima húmido, sen secas.

Aciñeira (Quercus ilex)
Árbol de folla perenne. Cortiza de cor pardo
negruzco, delgada, algo resquebraxada pero cos
surcos pouco profundos. Pode sobrepasar os 25
metros de altura. Ten a copa ancha e as ramas
cando son xóvenes están cubertas con unha borra
grisácea.
Follas ovaladas aínda que tamén poden ser redondeadas. Cando son xóvenes teñen a marxe dentada e espiñosa, logo pasa a ser enteiro ou dentado.
Son coriáceas, verde escuras e lustrosas polo haz
e máis claras (con abondantes pelos grisáceos)
polo envés.
As flores masculinas están agrupadas en amentos
numerosos e amarelentos, en grupos que penduran do extremo das ramas. As flores femeninas en
pequenos grupos ou illadas. Florece de marzo a
maio.
O froito é unha landra de ata 4 cm de lonxitude.
É unha árbore endémica da rexión mediterránea. Os froitos son moi importantes na alimentación do gando, sobre todo de porcos.
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Érbedo (Arbutus unedo)
Árbore perennifolia que pode medrar hasta os 15m, ainda
que a mayoría dos ejemplares son de tamaño 2-5m. Vive
entre 30 e 45 anos.
O tronco é curto e roxizo, cunha cortiza agrietada longitudinalmente. Copa densa e redondeada. Follas grandes,
con un peciolo curto, verdes, algo claras no envés, lanceoladas, de 4-7 cm de largo e 3 cm de ancho, co borde
aserrado, lisas, lampiñas e brillantes.
Frores brancas, de tamaño arredor de 1cm, formando
panículas colgantes. Froitos duns 2 cm de diámetro, de
cor amerela ou vermello intenso, dependendo do grado
de maduración, de superficie finamente granular.
Sementes pequenas e de cor negro, dispostas no centro
do froito.

Almendro (Prunus dulcis)
Árbore caducifolia que pode alcanzar os 10m de
altura.
De tallo liso, verde e marrón cando é xove, pasa a
ser agrietado, escamoso e grisáceo en adulto.
Follas simples, lanceoladas, largas, estreitas e puntiagudas, de 7-13 cm de lonxitude, cor verde
intensa e bordes dentados. A flor solitaria ou en
grupos de 2-4, de 3-5 cm de diámetro, con cinco
pétalos e con cores entre branco e rosado. Froito
de 3-6 cm de lonxitude correoso e de cor verde
que aloxa unha semente (a almendra) moi apreciada como alimento.
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Olivo (Olea europaea)
Árbore perennifolia, lonxeva, que alcanza ata 15
m de altura, coa copa ancha e o tronco groso,
retorcido e a menudo moi corto.
Cortiza finamente fisurada, de cor gris-plateado.
Follas opostas, de 2 a 8 cm de largo, lanceoladas
co ápice lixeiramente puntiagudo, coriáceas, glabas, máis pálidas e densamente escamosas polo
envés, mais ou menos sésiles ou cun peciolo mais
curto.
Frores en panículas axilares, de cor braca. O froito,
a aceituna, é unha drupa suculenta moi aceitosa,
de 1 a 3 cm de largo.
O acebuche é un olivo silvestre que se diferencia
do de cultivar común por ter a menudo un porte
arbustivo, follas de forma oval e de menor tamaño
e froito bastante máis pequeno.

Rede de Sendeiros
Manzaneda é un dos concellos galegos con maior interese natural e esto
vese reflexado en que o 96% da súa superficie está protexida. Integra os
Espazos Naturais protexidos de:
• LIC Macizo Central
• LIC Pena Trevinca
• Monumento Natural Souto de Rozavales (Castiñeiro de Pombariños)
Das 46.983 Ha. de superficie do LIC Macizo Central 11.020 Ha. están no
concello de Manzaneda. O LIC Pena Trevinca, posúe menor representación
no concello (10 ha, dun total de 24.894 ha). Ambos espazos están incluídos na Rede Natura 2000 que é a rede de espazos naturais protexidos a
escala da Unión Europea.
Pódese disfrutar do entorno natural do concello en toda a súa extensión e
achegarse, por exemplo, a lugares abandonados como Prada ou fermosas
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paraxes de rochedos como As Aguilladas ou o Glaciar das Lamas; percorrer
os seus soutos ou ás Lagoas Grande ou Pequena, onde poderemos gozar
do glaciarismo e da natureza en estado puro. Para descubrir estas fermosas paraxes propóñense catro percorridos que son:
1. Ruta da Montaña
2. Ruta dos Soutos
3. Ruta do Glaciar das Lamas
4. Ruta da Devesa
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1. Ruta da Montaña
Inicio
Fin
Lonxitude
Tempo
Dificultade

Estación de Montaña de Manzaneda
Vila de Manzaneda
16,95 Km (ida e volta: 28,22 km)
5 h 00 min (ida e volta: 9 h 00 min)
Media

Saíndo da Estación de Montaña de Manzaneda en dirección á zona dos
remontes dirixímonos polo camiño que transcorre baixo eles ata os curros
de Soutelo, Langullo, etc. Ahí podemos ver por onde transcorría o Glaciar
das Lamas e apreciar a Lagoa Grande e a Lagoa Pequena, zonas que no
inverno son encharcadas polo efecto da neve. Ó pe da Lagoa pequena
podemos apreciar o curro vello de Langullo e a zona das Aguilladas.
Voltamos polo mesmo camiño e descendemos acompañados por piñeiros
á Chaira das Lamas onde podemos observar o curro de Rozavales e as
picas de Paradela.
Unha vez chegado ó pobo de Rozavales poderemos apreciar que se alcanza
a ver case todo o territorio do concello de Manzaneda. Vese que as uceiras
cobren as zonas de cultivo que quedaron abandonadas. Nas inmediacións do
pobo atópase o “Souto de Rozavales” declarado como Monumento Natural
pola Xunta de Galicia o cal inclúe o “Castiñeiro de Pombariños” de 13m de
perímetro, castiñeiro que se supón ten máis de mil anos.
Dende Rozavales dirixirémonos hacia a vila de Manzaneda por un camiño
que discorre entre soutos, e acabaremos a ruta na “Porta da Vila” monumento máis representativo do concello de Manzaneda.

Perfil lonxitudinal da Ruta da Montaña
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2. Ruta do Glaciar das Lamas
Inicio
Fin
Lonxitude
Tempo
Dificultade

San Miguel
San Miguel
20,91 Km
6 h 00min
Media

O camiño a Prada comeza en San Miguel e diríxese a Requeixo.
En Requeixo colleríamos o camiño que vai pola marxe esquerda do río do
mesmo nome ata chegar a Prada e voltaríamos pola marxe dereita. Antes
de voltar a Requeixo desviámonos á esquerda cara Paradela e dende aquí
dirección Placín. Neste punto, podemos ir a San Miguel e rematar a ruta,
ou iniciar a Ruta dos Soutos.
Nesta ruta pódese apreciar o cambio de vexetación entre a media montaña, con soutos e prados, e a alta montaña, onde se ven as grandes penas,
pasando polos bidueirais.

Perfil lonxitudinal da Ruta do Glaciar das Lamas

3. Ruta dos Soutos
Inicio
Fin
Lonxitude
Tempo
Dificultade

Placín
Placín
11,37 Km
3 h 00 min
Baixa

Esta ruta transitará entre os magníficos soutos do concello de Manzaneda,
que ademais teñen unha singularidade, pois neles dase o tipo de castaña
amarelante que é o que se soe ver nas principais prazas galegas.
A ruta sae dende a aldea de Placín, e baixa por entre os soutos a Tonxil,
dende aquí polo Camiño do Carbón chegaríamos a Borruga. Este tramo é
todo descendente.
Dende Borruga saímos por Frialdo cara Trabazos, pasando por Cubeiros, e
de ahí a San Miguel onde se pode observar a Igrexa parroquial de San
Miguel, do século XVIII.
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Dende San Miguel, podemos ir a Placín e rematar a ruta ou podemos iniciar a do Glaciar das Lamas.

Perfil lonxitudinal da Ruta dos Soutos

4. Ruta da Devesa
Inicio
Fin
Lonxitude
Tempo
Dificultade

A Corredoira
A Corredoira
4,84 Km
1h 15min
Baixa

Saíndo da Corredoira en dirección a Borruga, a douscentos metros atoparemos un camiño á esquerda, polo que nos introduciremos nunha paraxe
tan diversa como fermosa.
Como en case todo o concello de Manzaneda, nesta zona podemos atopar
grandes soutos de castiñeiros, que cobixarán ós camiñantes da calor nos
días de verán.
Despois de aproximadamente 700 m. dende o inicio, chégase a unha
encrucillada onde collemos o camiño da dereita, xa que o da esquerda é o
de regreso. Atravesamos o río de Tintín e dirixímonos cara San Paio.
Atopámonos na saída deste lugar cun descenso onde se pode apreciar
unha paisaxe modelada polos bancais onde se cultiva a vide. Imos parellos
ao discorrer do regato do Penedo e ascendemos a través do maxestuoso
Souto da Devesa para rematar a ruta onde a iniciamos.

Perfil lonxitudinal da Ruta dos Soutos
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Máis información en
Ronda da Cavarca nº 10
32781 Manzaneda. OURENSE
CONCELLO DE MANZANEDA

Tel: 988 333043
Fax: 988 333048
www.concellodemanzaneda.es

Outros teléfonos de interese
CENTRO MÉDICO

988 333107

FARMACIA

988 333032

ESTACIÓN DE MONTAÑA

988 309090

GARDA CIVIL

988 337019

URXENCIAS MÉDICAS

061
Hostal O Pendón 988 333001

ONDE COMER E DURMIR
Cafetería Nevada 988 333054
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