PRESENTACIÓN:
Imos ao val de Becerreá (Lugo), para percorrer a extensa e
descoñecida zona que dirección Madrid temos á nosa dereita, desde que saímos de Becerreá ata Doncos xa na subida ou Porto de Piedrafita. O que máis chama a atención
é o frondoso e pechado bosque de castiñeiros, que apenas
deixa ver as pequenas aldeas
colgadas dá montaña, que aínda
se manteñen en pé con algúns
habitantes.
O conxunto é dunha excepcional beleza, sobre todo non outono, o que nos motivou para
preparar unha ruta, prácticamente sen sináis, que nos permitirá coñecer os lugares de
máis interese do conxunto
Agüeira - Cruzul, empezando
en Doncos e rematando na ponte de Cruzul.
SOUTO DE AGÜEIRA.
É un dous máis importantes de Galicia e forma parte dá
Rede Natura 2000. Está situado non concello de As Nogáis, entre A Ferreiría e Cela, ao pé dá N-VI, e as aldeas
de Cormes e Morcelle. No seu interior hai castaños
xigantes que parece teñen vida.
Tamén parece que hai vida non misterioso lugar de Os
Grobos (que imos visitar), unha paisaxe única de grandes
pedras calizas, cubertas de musgo, envoltas nunha espesa
vexetación.
ACIÑEIRAL DE CRUZÚL
Iste bosque de aciñeiras ( encinas), é propio de lugares con
clima mediterráneo e algo excepcional en Galicia, só hai
aquí e na zona de Valdeorras. E, o bosque desta clase,
situado máis ao norte dá península . Exténdese polas fortes pendentes de lousas calcáreas de Pena Freita, na Cruz
dá Horta (concello de Becerreá) , o que lle proporciona
un ambiente seco que non se dá noutras zonas.
A RUTA
Primeiro faremos unha pequena parada de café en Becerreá. Despois pararemos no km 451 dá N-VI para visitar
o lugar de Os Grobos, sen ningún tipo de señalización
para localizalo.
Empezaremos a camiñar en Doncos, na N-VI, baixando
por unha corredoira que nos levará ata o Muiño dá Veiga. Antes teremos vistas do Castelo de San Agustin, a

vella torre de Doncos. Subiremos por unha pista de terra
ata a altura de Sebrás, seguindo por unha pista asfaltada
ata Chan de Vilar e Robledo, para descender despois ata
As Nogáis. Ao chegar á Ponte do Nullán, sen cruzar ou
río, seguiremos ata Ferrería, por un tramo do chamado
Ruta dúas Soutos. Aquí faremos un descanso.
En Ferrería seguiremos por unha forte subida ata aldea
de Morcelle. Faremos varias paradas para levala ben e
poder gozar do bosque. Seguramente xantaremos aquí.
Pola tarde cruzaremos un grandísimo souto de castiñeiros. Sen camiño, ¡¡a monte!! iremos penetrando non Souto de Morcelle, onde faremos moitas fotos para lembrar
o paso por este máxico lugar. En Morcelle faremos unha
parada antes de principiar unha cómoda e preciosa baixada que nos levará o Aciñeiral de Cruzul, cun pequeno
tramo de ida e volta.
Xa para rematar, quedaranos o final dá baixada cun
pequeño tramo de asfalto sen tráfico, que nos llevará ata
a Ponte de Cruzul, onde nos esperará o bus sobre as 17,
30 - 18 horas.
Distancia: 16,9 kms Tempo aprox.: 7 horas con paradas
Desnivel acumulado de subida: 743 metros
Guías: David Jove e Santiago Martínez
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PROXIMAS ACTIVIDADES
√ 13 de diciembre 2015: De

Corme a Ponteceso (CO)

SOUTO DE AGÜEIRA E
ACIÑEIRAL DE CRUZUL

Distancia: 16,9 kms.

Desnivel : 743 mts.

