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Circus pygargus
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Aquila chrysaetos
aguia real

O CASTELO

Circaetus gallicus
aguia cobreira

Pyrrhocorax pyrrhocorax
choia piquivermella

Columba livia
pomba das rochas

Psammodromus hispanicus
lagartixa cincenta

Ruta de Cobas

Bubo bubo
bufo real

Austropotamobius pallipes
cangrexo de río

Especies de fauna que podemos atopar no espazo natural

Ruta das duas vertientes

a senda rodeados de aciñeiras e xaras ata chegar ao miradoiro onde temos
unha fermosa vista dos vales do Sil e do Galir. Seguimos a ruta para pasar
polo lugar coñecido como Escrita (824 m), onde descenderemos para coller
unha desviación á dereita que entre soutos de castiñeiros e terras de labranza
lévanos ata Biobra, finalizando a ruta. Tamén se pode facer en sentido
inverso.

MATO
MEDITERRAEO

A VEGA DE CASCALLA

Iniciamos a ruta na fonte existente no pobo de Biobra. Dende aquí comezamos
o ascenso entre as rúas da aldea ata chegar ao cemiterio do mesmo, onde
tomaremos un camiño que nos leva ascendendo entre soutos de castiñeiros ata
chegar ao lugar coñecido como a ladeira da Abeirada a 850 metros de altitude,
onde divisaremos unha espectacular paisaxe do val do Galir. Continuamos
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Lonxitude:
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PENA FALCUEIRA
Vista panorámica

0

Quilómetros

2

singularidade debido aos afloramentos calizos e ás condicións
climatolóxicas de escasa pluviosidade xunto a súa posición
bioxeográfica na rexión mediterránea.

PONFERRADA

Quilómetros

1

PROVINCIA
DE LEON

Se iniciámos a senda dende a zona de Covas, comezaremos
a ruta no miradoiro, xusto á dereita do segundo dos túneles
que nos comunica con Castela-León.
A partir de aí collemos a estrada que nos leva ao pobo de
Covas onde despois de pasar por unha aciñeira de gran porte,
introdúcenos no núcleo rural.
Pasado
RÍO
SIL este continuamos preto dun souto de castiñeiros
naturalizados, á altura da antiga estación de tren collemos
un desvío á dereita que nos leva entre farallóns calcáreos e
un bonito aciñeiral ata o antigo camiño que unía Covas e
Vilardesilva.
Este camiño entre érbedos, fozadas de xabarín e un bonito
bosquete de aciñeiras condúcenos ata un pequeno ascenso
para chegar a Vilardesilva. Fin da ruta.
O percorrido pode realizarse tamén comezando en Vilardesilva
e rematar en Covas.

PROVINCIA DE LE

Covas/Vilardesilva
Vilardesilva/Covas
5 Quilómetros.
1 hora 30 minutos aproximadamente.
Media-Baixa.
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Phillyrea angustifolia
lentella ou olivilla silvestre

Quercus ilex subsp. ballota
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Miniopterus schreibersii
morcego 0das covas

Rhinolophus ferrumequinum
morcego grande de ferradura

Ciconia ciconia
cegoña branca

Hieraaetus pennatus
aguia calzada

Hieraaetus fasciatus
aguia perdigueira
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1

Lutra lutra
lontra

Tadarida teniotis
morcego rabudo

Meles meles
2 teixugo
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Genetta genetta
xeneta

PROVINCIA Capreolus capreolus
corzo
DE LEON

RÍO SIL

A fauna da Serra da Enciña da Lastra presenta unha estreita relación coa vexetación e características xeomorfolóxicas existentes.
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Fin: ZonaOulego/Biobra
uso restrinxido
Lonxitude:
8 Quilómetros
Dificultade: Media.
LUGO
Duración: 3 horas aproximadamente.
Zona de

e falsas acacias. Atópase aos pés das impoñentes cristas calcarias
coñecidas como os penedos de Oulego, rodeadas na súa maior
parte por formacións de bosque e matogueiras mediterráneas de
carácter calcícola.

BIOBRA
PENEDOS
DE OULEGO

0

PENA FALCUEIRA

como unha fermosa paisaxe da zona limítrofe da provincia de León,
Comeza esta ruta tras pasar o pobo de Biobra onde colleremos a pista
logo por unha senda entre aciñeiras e vexetación tipicamente mediterránea
que ascende ao lado do cemiterio e que, entre vexetación ROBLEDO
mediterránea,
LASTRA
baixamos ata a estrada comarcal OU- 622 que cruzaremos para coller
nos leva ata a zona coñecida como O Penedón (848 DA
metros)
onde
teremos unha espectacular vista dos pobos do Porto, O Real eO OPORTOoutro carreiro que nos leva ata o pobo de Oulego. Fin da ruta. A ruta
tamén pode comezar en Oulego e rematar en Biobra.
Robledo
da Galegas
Lastra e gran parte da superficie do espazo protexido, así
Ruta
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uso moderado

Atópase esta ruta no límite do Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra
coa provincia de León, lugar onde ten o seu inicio, é unha senda de curto
percorrido rodeada na súa maior parte por unha repoboación pluriespecífica
con representación de especies como piñeiros, cerdeira brava, cipreses, faias
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OBLEDO
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Área de descanso no límite
coa provincia de León.
Fin:
Idem.
Lonxitude: 2 Quilómetros
Duración: 1 hora
Dificultade: Baixa.
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