O Pelouro
Dise que pola súa
situación estratéxica
servía de lugar de
vixía aos soldados
do Sobroso.

Moroteiros,
albedros ou érbedos
(Arbutus unedo)

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN
DE ARCOS

C

omezamos no Cruceiro do barrio da
Serra, parroquia de Arcos no concello de
Ponteareas, próximos á Ermida das
Angustias. Rodeando o Coto do Castro a ruta
bifúrcase e permite combinar a ascensión ata a
Picaraña, así como o descenso, de diversas
maneiras. Seguindo pola dereita, ao pouco
atopamos o Penedo do Castro dende onde
gozaremos das vistas da Igrexa e Casa Reitoral
de Arcos e da Pena dos Namorados. Un pouco
máis adiante, a famosa Pedra do Equilibrio
impresiona pola espectacularidade da súa
forma e da curiosa erosión sobre este bolo
granítico.
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Roteiro dos Penedos da Picaraña

A

Penedo do Castro

Marcas e sinais
sendeiristas no percorrido
Sinal de continuidade, que indica o
camiño correcto.
Dirección trabucada. Indica que o
camiño non se debe coller.
Cambio de dirección. Indica un
xiro á dereita ou á esquerda no
sentido da marcha.
Sinal nunha derivación, é dicir
un camiño de ida e volta dende
a ruta principal.

PR-G
120

Baliza, que permite identificar o
tipo e o número do sendeiro.

senda non só mostra as enormes
formas pétreas da Picaraña, tamén nos
achega á súa riqueza forestal mentres
camiñamos entre carballos (Quercus
robur) e
(Quercus robur)
algunha sobreira ou corticeira (Quercus
sobur),
(Quercus sobur),
ou no monte de piñeiral (Pinus
(Pinus pinaster e Pinus
radiata),
radiata), salpicado doutras especies como as
pereiras bravas (Pyrus
cordata) e os moroteiros
(Pyrus cordata)
ou érbedos (Arbutus
unedo).
(Arbutus unedo).
FEADER:
Europa inviste
no rural

Colabora o Concello de Ponteareas

PR-G 120
Roteiro dos Penedos da
Picaraña
Ruta homologada en 2009
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Ruta sinalizada

1 mapa do percorrido
escala 1:12.000

A Ascensión
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Pedra da Auga ou da Barca

Penedo de
Soutareiro
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Penedo
da Raposa
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do Moucho
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da Moura

Pena dos Namorados

Igrexa de San Breixo
de Arcos

Penedo da
Adega de Isidro

Penedo da Pía

O Pelouro

Laxe de Alconde

A Chan da Virxe

A Baceira

O Correlo

Pedras Muitas

Fonte Gorda

Escala 1:12.000

A Porteliña

A Pedreira

A Gándara

1.000 metros

A Estibada

20
N-1

A Camba

Laxe do Coto

Penedo da Banqueta

Penedo da Eira ou da Serpe

Penedo dos
Corvos
Penedo do Sombreiro

Penedo da Fonte Santa

A Picaraña (387m)

A Chan da Maceira

1 Camiños e cruzamentos ben definidos
2 Sendas ou sinalización que indica a continuidade
3 Esixe a identificación precisa de accidentes xeográficos e de puntos
cardinais
4 Esixe técnicas de orientación e navegación fóra de traza
5 A navegación é interrompida por obstáculos que hai que bordear
1 Marcha por superficie lisa
2 Marcha por camiños de ferradura
3 Marcha por sendas con chanzos ou terreos irregulares
4 É preciso o uso das mans para manter o equilibrio
5 Require pasos de escalada para a progresión

1 Ata unha hora de marcha
2 De 1 ata 3 horas de marcha
3 De 3 ata 6 horas de marcha
4 De 6 ata 10 horas de marcha
5 Máis de 10 horas de marcha

Medio.
Severidade do
medio natural

Itinerario.
Dificultade de
orientarse no
itinerario

Desprazamento.
Dificultade no
desprazamento

Esforzo.
Cantidade de
esforzo necesario

Calculado segundo
criterios MIDE para un
excursionista medio
pouco cargado.

1 O medio non está exento de riscos
2 Hai máis dun factor de risco
3 Hai varios factores de risco
4 Hai bastantes factores de risco
5 Hai moitos factores de risco

MIDE é un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar e expresar as esixencias técnicas e
físicas dos percorridos. O seu obxectivo é unificar as apreciacións sobre a dificultade das excursións para
permitir a cada practicante unha mellor elección. De calquera forma, o usuario debe saber que a Natureza é
máis complexa que o que pode valorar o MIDE. Os valores van de 1 a 5 puntos.

A ruta non está exenta de riscos: atención cos nenos.
Condicións de verán: Tempo estimado segundo
criterios MIDE, sen paradas.

circular

3

111 m
7’12 km

desnivel de baixada
distancia horizontal
tipo de percorrido

2

239 m

dificultade no desprazamento

orientación no itinerario

severidade do medio natural

Máis información: www.euromide.info

Mapas IGN 1:25.000: 224-III
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2 cantidade de esforzo necesario

2
2h 40min

PR-G 120 Roteiro dos Penedos da Picaraña

Ruta sendeirista
Estrada pricipal N-120

Inicio da ruta PR-G 120
Roteiro dos Penedos
da Picaraña

desnivel de subida

horario

Lenda

112

7’1 km na ruta circular.

Pódese descargar gratuitamente o percorrido
desta ruta para GPS na páxina web
www.segatur.com

Duración estimada:
2 horas e 40 min.

Lonxitude:

Precaución: Na ruta poden producirse caídas
dende algún penedo. Os nenos/as deben ser
vixiados sempre polos seus titores.
Debe respectarse o tránsito de ciclistas en BTT.

Emerxencias:

Comunidade de Montes Veciñais en Man
Común de Arcos

Datos de interese

Roteiro dos Penedos da Picaraña

Canedo

Pedra da Caixa

Penedo
Pedro
Madruga
Penedo Cruz da Picaraña

Comunal de Ponteareas

A Chan da Picaraña

