Os Grobos
De camiño as Nogais, visitaremos Os Grobos, lugar cunhas

Despois de deixar a nosa esquerda a aldea de A Serra

curiosas formacións producidas pola erosión nas rochas

baixaremos ata a altura de Castelo onde nos desviamos por un

calcarias, creando formacións kársticas de gran beleza.

camiño á dereita, entrando xa na área de conservación da
Rede Natura 2000 Ancares - Courel e que nos leva á fonte

As Nogais

de Augas Rubias, chamada así pola cor das súas augas cun

Camiñaremos por terras do concello de As Nogais, comarca

alto compoñente de ferro. Comezamos o descenso cara ao

dos Ancares. Iremos polas zonas altas do municipio

Regato do Vao, tras cruzalo iniciamos o ascenso ao Monte da

baixando tamén ós vales como o val do regato do Vao e o

Cheda onde imos ver unhas fermosas vistas do val que imos

val do río Valdeparada entrando no LIC Ancares - Courel

percorrer. Camiñaremos descendendo cara a Ferrería de

que forma parte da Rede Natura 2000, rede de espazos

Bois a través dun bosque mixto de carballos, bidueiros,

protexidos para a conservación da biodiversidade dentro da

ameneiros, castiñeiros, onde destacan numerosos acivros.

EU. Iremos pola Serra Longa, sinalizada agora como Vía
Küning, monxe alemán que no século XV utilizou o antigo

Xa na Ferrería, cruzamos o río Valdeparada e subimos través

camiño Real que atravesaba As Nogáis como alternativa

dun bosque de abetos polo Monte da Furada, iremos por

para peregrinar a Santiago de Compostela, e que no século

camiños que nos levan á aldea de Fonfría, a uns 3,5 km dende

XVIII foi a base do Camiño Real de Carlos III. Restos de

a Ferrería. Poderemos ir vendo as vistas do fermoso val que

interese patrimonial como a Ferrería de Bois (moi

acabamos de percorrer e Doncos de lonxe e chegaremos así a

deteriorada), bosques mixtos, e as aldeas da Fonfría e

aldea de A Lagúa. Dende esta dirixímonos ata unha pequena

A Lagúa, onde se conservan aínda construcións típicas da

lagoa de especial interese pola existencia de 10 tipos diferentes

arquitectura do noso rural da montaña: pallozas, casas

de anfibios das 14 da nosa comunidade ademais dun anfibio en

de pedra cos tellados de lousa,etc.. A nosa paisaxe rural,

estado de ameaza de conservación " A ra de Santo Antón" ( ou

unha paisaxe e un rural que esmorecen, as ameazas dos

rela) da que vos contaremos unha pequena historia. Un

polígonos industriais eólicos e falta de recursos no rural

pouquiño máis adiante vemos a Capela de San Roque e un área

póñena en perigo de extinción.

recreativa a carón dela onde finalizamos a nosa ruta.

A nosa ruta
Comezaremos uns metros no concello de Pedrafita do

✓

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2022
14 Setembro Veteranos Activos Rivadavia-Castro
S.Cibrao de Las. Ourense

Cebreiro, o inicio da nosa ruta sinalizada como Vía Küning.
Camiñaremos por esta vía a través da Serra Longa

✓

24-25 Setembro SMontañaSerra da Arga.Portugal

(1200m altura), tendo na nosa beira dereita a área de

✓

19 Outubro Veteranos Activos Río da Chanca e
Pedra e Da Auga.Barrantes.Pontevedra

protección Rende Natura 2000 Ancares -Courel e na nosa
esquerda as paisaxes polas que descorre a entrada en
Galicia do Camiño Francés: Pedrafita do Cebreiro, O
Cebreiro, Porto de O poio. Poderemos ver a
Rañadoiro, a Serra do Piornal e o val do río Navia.

Serra do

✓

23 Outubro Coñece e Camiña Devesa Rogueira e
Formigueiros.O Courel.Lugo
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Camiños de As Nogais
Ancares ( Lugo)

Os Grobos
Entre os concellos de As Nogais e Becerreá esténdese a
Zona de Especial Conservación Cruzul- Agüeira
integrado na Rede Natura 2000. Dentro desta zona, na
parte baixa do Souto de Agüeira, atopamos o bosque dos
Grobos á beira da antiga Nacional VI.

Un labirinto

kárstico de roca calcaria (pouco común en Galicia)
perfilada pola humidade e a erosión. Estas curiosas
formacións rochosas e súa vexetación asociada, con
abundantes brións e numerosos fentos, mestúranse coas
árbores autóctonas de castiñeiros e abeleiras creando
unha paisaxe misteriosa de moita beleza.

