Descripción do percorrido.

SOCIEDADE DE MONTAÑA

Tendo en conta que no mes de novembro os días son curtos e que estamos en pleno outono, e o mismo que fixemos outros años, escollimos un lugar próximo a Coruña e
que dispuxese de bosque con árbores de folla caduca, de
xeito que, o tempo que gozábamos da andaina, tamén o
fixésemos das cores outonais. Nesta ocasión pensamos
no Rio Tambre e o seu afluente Rego do Chonia o seu
paso por lo municipio de Trazo, engadíndolle algún tramo
polo Concello de Val do Dubra.
No curso do Tambre e tamén do Chonia desfrutaremos de
un amplo corredor de vexetación que medra aproveitando
a humidade do rio e das abundantes chuvias de esta zona.
Atoparémonos con carballos, salgueiros, castiñeiros, acivros, entre outras sen esquecernos do sempre presente
eucalipto. En canto a pequenas arbores atopamos xestas,
toxos e fieitos, estes últimos en perigo de extinción.
Resumindo, propoñemos unha ruta de aproximadamente
20 km con unha ascensión acumulada de 480 m. e 500 m.
de descenso sempre que o tempo e as forzas o permitan.
Comezaremos o percorrido na Ponte Alvar, xunto o rio
Tambre (altitude 200 m), e pola marxe dereita avanzaremos ata que o nivel das augas nos obrigan a dirixirnos cara o Norte ascendendo hasta chegar a un outeiro sobre rio,
preto da central eléctrica de San Xoan de Fecha. Seguindo
pola parte alta e parello o rio hasta “O Pereiro”, proximo a
poboacion de Xavestre, onde nos desviaremos hacia o
noroeste para ir ascendendo hasta atravesar os montes de
TarrÍo, que nos afastan do rio Tambre, hasta chegar a
aldea de Tarrío en que atoparemos co primeiro tramo do
Rego do Chonia. Camiñaremos por un tramo asfaltado
hasta a poboación gandeira de Oa para de seguido encamiñarnos a o sur, paralelo o Chonia, onde atoparemos Os
Batáns de Oa, que non estando moi ben conservados, podense apreciar as culleres da roda que pola forza da auga
movía o mazo que golpeaban as mantas. O longo deste
rego existiron hasta 14 construcións de este tipo ( batáns,
muíños e centrais eléctricas).
Rio abaixo, chegaremos a seu encontro co Tambre, e pouco despois apartaremos hacia u oeste para, bordeando o
Monte Maior, chegar a aldea de Portomeiro. Neste monte
atópase un castro, pero debido a recentes incendios non
resulta cómodo aproximarse a él.
Encamiñados en dirección sur, volvemos a encontrarnos
co Tambre, que seguindo a súa veira chegaremos a localidade de Portomouro, onde o rio Dubra xuntase co Tambre
e onde poñeremos fin a esta andaina.
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