Sendeiro das

Un espazo de natureza en estado puro onde o silencio,
o canto dos paxaros e a luz do sol sucédense creando sensacións únicas.

FRAGAS E LEVADAS DO CALVO E DEVA
Sobreiral
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GALICIA

Río Oulo

Río Calvo
Río Deva

Este espazo natural, situado entre
Parada e As Achas, conta cunha masa
uniforme de Sobreiras que ocupan
varias hectáreas de monte con exemplares
moi destacables de varias centenas de anos.
No seu conxunto constitúe un espazo
forestal peculiar en Galicia.
Os montes de Sobreira foron reducindo
a súa presenza na nosa Comunidade,
ata o punto de ser considerados raros,
cada vez mais escasos e nunha situación
de ameaza de desaparición.

Respecte o entorno, non faga lume nin tire lixo.
Prohibido a vehículos a motor.
Recomendado todo o ano, excepto tempo moi chuvioso.

Puntos de interese:
1.A Ponte
2.As Caldas
3.Muíño de Sampaio
4.Fraga do río Deva
5.Cruceiro da Balsada

6.O Camiño Real
7.O Feirón
8.Igrexa
9. Camiño dos Defuntos
10.Fraga do río Calvo

11.Camiño da Raíña
12.Regueiro de Porto de Bois
13.Camiño a Vilariño
14.Regato de Portacerdeira
15.Monte da Pereira

16.Muíño do Arendo
17.Peña de Francia
18.Camiño a San Martiño
19.Río Oulo
20.Sobreiral

Sobreira: Quercus suber
Carballo: Quercus robur
Castiñeiro: Castanea sativa
Loureiro: Laurus nobilis
Acibro: Ilex aquifolium

21.A Ibia
22.Ponte Taín
23.O Formigueiro
24.A Chan de Bidueiros
25. Coto da Vella

As Sobreiras de Parada pasaron
practicamente inadvertidas nas últimas
décadas en canto ao seu aproveitamento
e uso, coma testemuña o estado da súa
cortiza.

As aproximadamente catro hectáreas de sobreiral están
surcadas por unha serie de fontes e regos de auga que
alimentan ao veciño río Deva e refrescan o ambiente nos
días de calor.
O camiñante que percorre o Sobreiral descobre un lugar
de recollemento onde as sobreiras e carballos , coa
complicidade dos paxaros, son as únicas testemuñas
da súa presenza.

Escarabuñeiro branco: Crataegus monogyna
Escarabuñeiro negro: Prunus spinosa
Hedra: Hedera helix
Xilbarda: Ruscus aculeatus
Madreselva: Lonicera caprifolium

O noso bosque de sobreiras pode xogar un papel moi
importante na conservación da especie en Galicia
grazas ao seu bv estado e á saúde dos seus exemplares.
Outros exemplares de árbores e arbustos que podemos
atopar no entorno do Sobreiral son escarabuñeiros
brancos, escarabuñeiros negros, castiñeiros, loureiros,
acivros, xilbardas, hedras e madreselvas.
Facebook.com/pages/As-Fragas-e-Levadas-do-Calvo-e-Deva
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