
RUTA DOS RÍOS 
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Ao longo do Concello de Zas discorren os ríos de 
Mira e Sixto, procedentes das ladeiras de  
Pico de Meda. Ao xuntárense, forman o río Baio 
que conflúe co río Zas dando lugar á cabeceira 
do río Grande que desemboca na ría de  
Camariñas e Muxía, en Ponte do Porto ... 
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Pedra Vixía 

IES  BAIO-ZAS 

= 

O Pombal 

O Allo 

Quintáns 

Os Muíños 

Pedras do Cairo 

Esta ruta está  
deseñada para  
mostrar un resumo do 
patrimonio natural,  
etnográfico e cultural 
do Concello de Zas.  
Comeza no espazo  
natural de Pedra Vixía 
e percorre as beiras do 
Río Grande e do Río de 
Zas. 

As Minas 

Campo da Zapata 

Penas do Canle 

Suagra 

Os Pedrouzos 



Lonxitude: 12 Km. 
Duración: 4-5 horas. 
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Comezamos a ruta no espazo natural de Pedra 
Vixía, conformado pola desembocadura do Río de 
Zas no Río Grande e no que abundan  
carballos e ameneiros.  
Cruzamos dúas pontes que nos levan á beira  
esquerda do Río de Zas, pola que remontamos o 
seu curso. 
Neste primeiro tramo do noso percorrido  
podemos observar o bosque de ribeira,  
ameazado polo monocultivo do eucalipto, e os 
restos de dous muíños que aproveitaban a  
enerxía da corrente. 

O BOSQUE DE RIBEIRA. 
 
Os ríos forman sistemas de ribeira de grande  
produtividade e diversidade. As plantas ripícolas, ou de 
ribeira, constitúen unha formación denominada bosque 
en galería, formación lineal que segue o curso do río en 
ambas marxes. Esta vexetación está constituída por  
numerosas especies de crecemento rápido e fácil  
reprodución. 



CARBALLO 

SALGUEIRO 

AMENEIRO 

ABELEIRA 

ESTRIPEIRO 

O bosque de ribeira está dominado 
por ameneiros e salgueiros aínda que 
atopamos tamén abeleiras,  
carballos, bidueiras e  estripeiros. Na 
primavera aparecen o narciso 
(Narcissus ciclamineus) especie  
catalogada como vulnerábel e  
endemismo de Galiza e do norte de 
Portugal, as prímulas (Prímula sp.), 
violetas (Viola sp.) e ranúnculos 
(Ranunculus ficaria). 
 
A presenza da vexetación de  
ribeira diminúe o efecto erosivo das 
riadas  estabilizando as marxes e 
mellorando a fertilidade do solo ao 
reter os materiais arrastrados. 
Esta masa arbórea gradúa a luz  
solar que chega ao río, regulando a 
súa temperatura (un escesivo  
quecemento da auga pode  
reducir a presenza dalgunhas  
especies como os salmónidos).  
A existencia de sombra tamén  
limita a instalación de plantas  
invasoras como as silveiras e os 
toxos. 
Actúa como filtro biolóxico de  
nutrientes e outras substancias  
contaminantes procedentes das  
terras agrícolas e que aceleran o 
proceso de eutrofización (exceso de 
nutrientes) que dá lugar ao  
crecemento de algas e á redución do 
oxíxeno na auga. 
Constitúe un corredor biolóxico polo 
que se desprazan os animais  
comunicando os distintos tramos do 
río e outros ecosistemas  
adxacentes. 

BIDUEIRO 



Ao chegarmos a unha primeira ponte (a uns 
700m do comezo da ruta), podémola cruzar  
para ir ao dolmen de Pedra Vixía (a uns 300m á 
esquerda, no medio dun piñeiral). 
Esta anta (IV ou III milenio Antes da Era Común) 
está en moi mal estado de conservación, xa que 
as súas chantas verticais foron movidas do sitio e 
a súa tampa foi esnaquizada (só se conservan 
dous fragmentos dela). Atopábase inserida 
nunha mámoa circular duns 15m de diámetro. 

DOLMEN DE PEDRA VIXÍA 

O MEGALITISMO. 
 
No Neolítico  
prodúcese un 
cambio radical 
na sociedade  
humana: o  
descubrimento 
da agricultura e 
a gandaría.  

Aparecen novas crenzas  
relixiosas e un novo tipo de  
manifestación artística: os  
grandes monumentos de pedra.  

CÁMARA 

CORREDOR 



En moitas antas aparecen gravados: liñas onduladas, 
círculos, triángulos, puntos, ... seguramente símbolos 
relixiosos de cultos ao sol e á auga. 
Tamén é frecuente a presenza dun enxoval funerario 
composto de armas, trebellos domésticos e obxectos de 
adorno. A súa misión era acompañar ao defunto e  
lembralo individualmente dentro da tumba colectiva. 

Seguimos a ruta pola mesma beira do río. A uns 
500m desviámonos por unha corredoira (en parte 
asfaltada) que nos conduce ao lugar de Gomarís. 

O que chamamos anta, arca, casa dos mouros, forno, 
fornela, meda ou cabana é a estrutura de pedra dun  
enterramento colectivo. 
Tanto a cámara como o corredor (galería subterránea de 
acceso, normalmente orientada ao leste) están  
feitos con lousas verticais fincadas no chan sobre as que 
descansa a  lousa da cuberta. 
Mais, esta estrutura recubríase con terra e pedras  
miúdas até ocultarse e formar un túmulo semicircular 
que chamamos mámoa . 

Foron a erosión e os saqueos os causantes da  
desaparición deste recubrimento). 



“O canastro, hórreo ou cabaceiro é unha construción 
destinada a secar e gardar o millo antes do mallar (...) 
para o que se precisan certas condicións específicas que 
se poden reducir a dúas: ventilación para secar o gran e 
defensa contra os ratos.”  

Xaquín Lorenzo (etnógrafo galego) 

VIVENDA TRADICIONAL EN GOMARÍS 

CABAZO EN LAMAS 

Desde Gomarís, imos a Lamas. Estes dous  
lugares conservan aínda construcións  
tradicionais en bo estado: vivendas, alpendres 
cabazos, ... 



1.PASADOIRO 
2.COCIÑA  
3.CORTE 
4.ALPENDRE  

5.FORNO  
6.SALA  
7.CUARTOS 

Na casa, sostida apenas 
Por esa desgana en morrer 
Que teñen as ruínas, 
Escóitase o outono 
Descalzo polas lousas. 

Manuel Rivas 

A VIVENDA  
TRADICIONAL. 

Na cultura galega a 
“casa” non era só a 
vivenda, senón  
tamén as cortes e 
cortellos, os  
alpendres, a  
palleira, a eira, o 
hórreo ... xunto coas 
leiras, prados e  
montes da familia.  
O espazo máis  
importante é a  
cociña, onde se  
comía xunto ao lume 
da lareira,  
recibíanse as visitas,  
gardábanse as  
provisións e, en  
moitos casos,  
durmíase.  
Separadas da cociña 
polo pasadoiro,  
estaban as cortes do 
gando.  
No primeiro andar 
(se non ocupa toda a 
planta chámase  
sobrado) estaba a 
sala, onde se reunía 
a familia nas  
celebracións, e os  
cuartos de  durmir. 



En Lamas  atopamos a igrexa parroquial de  
Santa María . No contorno da mesma temos o 
adro co cruceiro, o cemiterio e o campo da  
festa. 

Os “ lugares”, espallados compoñen un agrupamento 
que se chama “ parroquia”. Esta entidade é o antigo clan 
dos celtas, anterior á invasión dos románs e máis vello 
que o cristianismo (…) O adro da Eirexa é o  
Concello  natural de Galiza. Alí xúntanse todol-os  
veciños na  mañán dos domingos, para trataren dos seus 
asuntos aínda que non vaian á misa.(…) A  
parroquia segue sendo a única célula vital do noso país, a 
única entidade natural de povoación campesiña. 

Castelao, “Sempre en Galiza”. 

A igrexa de  
Lamas ten unha 
ábsida gótica–   
renacentista do  
século XVI e unha 
nave barroca do  
século XVII.  
Foi mandada  
construír por  
Álvaro Nuñez de 
Lamas, que está  
enterrado no  
muro sur da  
igrexa. SANTA MARÍA DE LAMAS 



(…) cada cruceiro é unha oración 
de pedra (…) Non é dificultoso 
describir as partes de que se 
compón (…) As gradas, de máis 
ou menos pasos,categorizan o 
moímento, (…) O fuste, que  
tamén se chama “vara” ou “varal”, 
ten, a miúdo, “santiños”  
esculpidos en releve,(…). A cruz 
é a xoia artística dos cruceiros: no 
seu anverso representase ao  
crucificado e no reverso á Nai  
Doorosa.  

Castelao  
”As cruces de pedra na Galiza” 

Cando a pedra durmida e acochada 
da terra-nai no garimoso seo 
desperta do seu soño milenario 
e quer ser oración e pensamento, 
frorece nun varal, estende os brazos, 
e póndose de pé faise cruceiro. 

 
Ramón Cabanillas. 

CRUCEIRO EN LAMAS 



MUÍÑO DE XERNE 

Unha noite no muíño 
unha noite non é nada 
unha semaniña enteira 
iso si que é muiñada. 

Á saída de Lamas percorremos uns 500 metros 
ata chegar á estrada de Compostela (C-545).  
Cruzamos polo paso de peóns, subimos por un 
carreiro á dereita do paso e desviámonos á  
dereita despois dun stop, camiño do lugar de 
Castro. Este é o único tramo do percorrido que 
facemos por estrada. A uns 500 metros de  
Castro, na ponte, atopámonos co río Grande.  
Seguimos pola beira esquerda do río onde  
acharemos muíños, pontellas e meandros.  
Este tramo do río conserva o bosque de ribeira, 
en xeral, en bo estado. Despois dun muíño,  
cruzamos unha ponte para continuar pola marxe 
dereita do río. Un quilómetro máis  
adiante, vemos outro muíño (o de Xerne), aínda 
en funcionamento. 



MOEGA 

A 250m, despois de cruzar unha ponte,  
atopamos outro muíño e seguimos pola beira  
esquerda do Río Grande. 

CANLE DO MUÍÑO 

Na seguinte ponte podemos tomar un desvío, de 
menos dun kilómetro, para visitar as Torres e a 
igrexa do Allo (cruzando a estrada C– 552). 

MOEGA 

MESA 

CANALETA 

CAPA ou MOA 

PÉ 

VARA 

RODICIO 

A VARA APOIA 
SOBRE UNHA 
TRABE DE 
MADEIRA OU 
UNHA PEDRA 
DE SEIXO. 

MOEGA 

CULLER 

Os muíños eran tamén lugar de encontro para mozos e 
mozas do lugar que, durante a espera, cantaban e  
bailaban creando as muiñadas. 

O MUÍÑO 
Os muíños de auga son pequenas edificacións de  
cachotes con cuberta a dúas augas, que aproveitan a  
forza da auga dun regato.  
A auga podíase reter nunha presa ou desviarse  
directamente por unha canle para accionar unha roda, o 
rodicio, ao bater sobre as culleres. A vara  é o eixo  
vertical que parte do rodicio e atravesa o piso do muíño e 
o pé até facer xirar a capa. O gran métese na moega e, co 
movemento da moa sobre o pé, vai saíndo a fariña sobre 
a mesa. 

TEIXIDEIRA 



Seguimos pola beira esquerda do río Grande até  
chegarmos á ponte da Cacharoza onde  
rematamos a ruta. Neste último tramo podemos 
ver como a vexetación do bosque de ribeira está 
sendo substituída por especies foráneas como o  
eucalipto, desprazando aos ecosistemas  
naturais, que desempeñan un papel esencial  
para a vida do río. 

OS PAZOS 
 

Os pazos aparecen na época da abundancia cando, nos 
séculos XVII e XVIII, o millo chegado de América dá un 
novo pulo á sociedade rural galega. Os señores,  
intermediarios da alta nobleza que vive na Corte  
española, enriquécense subarrendando as terras aos 
campesiños. Transforman os vellos castelos e levantan 
novos edificios que son símbolos do poder do señor. 
As Torres do Allo (actualmente rehabilitadas, funcionan 
como centro de información turística) foron construídas 
polo Conde de Altamira no século XVI, de estilo  
renacentista.  
Do mesmo estilo é a igrexa de San Pedro do Allo,  
situada a uns 200m do pazo. 

TORRES DO ALLO 



CONSECUENCIAS DA DEGRADACIÓN DO  
BOSQUE DE RIBEIRA: 

 
Invasión de silveiras, queirugas e toxos, que medran até 
o río pola falta de sombra, e que desprazan a  
outras especies, destruíndose a biodiversidade. 
Aumento da temperatura da auga coa conseguinte  
desaparición de especies como a troita. 
Desprotección da canle do río fronte ás augas de  
escorrentía cargadas de fertilizantes e plaguicidas co 
que se deteriora considerabelmente a calidade da auga e 
se acelera o proceso de eutrofización, dando lugar á  
proliferación de algas e á diminución do oxíxeno. 
Desaparición da capacidade de retención de sedimentos 
e da estabilización das marxes, co conseguinte aumento 
da erosión. 
Empobrecemento da fauna ao interrumpirse o corredor 
continuo que forma o bosque e eliminarse o acubillo  
para numerosos organismos. 



SINALIZACIÓN  
INTERNACIONAL DE 

SENDEIROS DE  
CURTO PERCORRIDO CAMBIO DE  

DIRECCIÓN 
CONTINUACIÓN 
DE SENDEIRO 

DIRECCIÓN 
EQUIVOCADA 


