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1. Presentación.
A presente Memoria describe os traballos de avaliación do patrimonio cultural
realizados dende o 18 de outubro ata o 14 de novembro de 2006 nas áreas
afectadas polos incendios forestais sucedidos durante o verán de 2006 nos
concellos de Rois, Dodro, Lousame e Rianxo (A Coruña), ca finalidade de determinar
as afeccións producidas polos lumes e as conseguintes labores de deforestación e
revexetación do medio rural, establecer as medidas correctoras correspondentes e
localizar posibles novos xacementos arqueolóxicos en ditas zonas
Este estudo ha sido encargado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da
Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia.

2. Obxectivos.
O proxecto plantexaba os seguintes obxectivos:
Coñecer o número de elementos do patrimonio cultural afectados polos incendios ou
polos traballos de extinción (apertura de cortalu mes, accesos, gabias, recheos, etc).
Localizar e identificar novos elementos do patrimonio cultural nas áreas afectadas,
agora visibles debido as novas condicións do entorno.
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Establecer medidas de acción inmediatas coa finalidade de evitar afeccións polos
traballos previstos de revexetación e reforestación destas áreas, así como propor
medidas de recuperación, rexistro e documentación dos elementos do patrimonio
cultural máis afectados e de urxente conservación, como é o caso dos gravados
rupestres.

3. Traballos realizados.
finalidade de acadar os obxectivos nomeados, realizáronse os seguintes
traballos:
Ca

TRABALLO DE GABINETE
Consultouse a documentación existente no inventario de xacementos arqueolóxicos
e do patrimonio arquitectónico e etnográfico da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural. Así mesmo, fíxose o valeirado da información patrimonial relativa ás zonas
de traballo contida
Lousame e Rianxo.

na

documentación urbanística dos concellos de Rois, Dodro,

TRABALLOS DE PROSPECCIÓN E AVALIACIÓN DOS DANOS SOBRE O
PATRIMONIO CULTURAL
Nas datas indicadas realizouse unha prospección arqueolóxica das áreas afectadas
polos incendios forestais nos concellos de Rois, Dodro, Lousame e Rianxo (A
Coruña). Dita prospección foi máis exhaustiva naquelas zonas onde se localizaron
xacementos arqueolóxicos, e aínda continúa en fase de execución.
Como resultado, recolleuse a documentación e información precisa, coa localización
cartográfica mediante GPS de cada un dos elementos do patrimonio cultural
afectados, co obxectivo de avahar os danos producidos sobre ditas bens.
LOCALIZACIÓN E INVENTARIO DE NOVOS ELEMENTOS DO PATRIMONIO
CULTURAL
Procedeuse, ó mesmo tempo, ó inventario e localización de novos elementos do
patrimonio cultural, aparecidos no transcurso dos traballos de campo de prospección
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arqueolóxica. Ditos novos xacementos serán reflexados nas fichas normativizadas
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
ASESORAMIENTO ARQUEOLÓXICO.
Realizouse, así mesmo, unha xuntanza informativa cos responsables do Distrito
Forestal IV. Na mesma, informouse aos axentes encargados das labores de
revexetación, reforestación e limpeza dos montes na comarca do Barbanza da
realización dos traballos de prospección obxecto deste informe,
proporcionándoselles material gráfico relativo á situación dos xacementos
arqueolóxicos catalogados na zona, á vez que se acordou a coordinación no deseño
dos plans forestais actualmente en fase de elaboracion, coa finalidade de evitar
afeccións ós elementos do patrimonio cultural.

4.

Resultados.

Os traballos de prospección e avaliación realizados ata a data de presentación deste
informe preliminar nas zonas afectadas polos lumes nos concellos de Rois, Dodro,
Lousame e Rianxo presentan, para cada concello, os resultados que a continuación
se expoñen, reflectidos na seguinte documentación:
- Listados xerais de xacementos, bens inmobles e etnográficos.
- Fichas individuais de elementos do patrimonio cultural.
- Fichas de afeccións.
- Informes nos que se estudian e propoñen as medidas correctoras necesarias
para a restauración e conservación dos xacementos afectados, así como as
labores de acondicionamento a realizar nos xacementos e o seu entorno.

AFECCIÓNS DOCUMENTADAS
CASTROS

As afeccións veñen dadas polos seguintes axentes e accións:
- A existencia dunha densa cuberta de monte baixo de toxo e xesta ocupando
os xacementos.
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- A apertura de cortalumes

na

área de protección integral e as súas

inmediacións.
- A acumulación de madeira queimada, retirada da mesma e posterior
repoboación debidas ao uso da superficie do xacemento con fines forestais.

TÚMULOS
A superficie destos xacementos e o seu entorno inmediato aparecen ocupadas por
monte baixo de toxo o xesta. Xunto as afeccións preexistentes, tales como gabias e
cortes practicados na masa tumular, plantación de árbores etc, os lumes e as
posteriores chuvias provocaron según os casos:
- Cubrición da masa tumular con cinzas e restos dos lumes.
- Descubrimiento da coraza pétrea.
- Alteracións térmicas (coloración/decoloración e piroclastia) en aqueles casos
nos que se documentan ortostatos.
GRAVADOS RUPESTRES
práctica totalidade dos casos, o entorno dos gravados afectados aparece
ocupado por monte baixo de toxo ou xesta, o que permitíu a acción persistente do
lume sobre os afloramentos. Xunto ás afeccións preexistentes -naturais
Na

(colonización da pedra por musgos y líquenes) e antrópicas (pintado e repicado dos
motivos, extracción de pedra, etc)- documéntanse os seguintes impactos:
- Alteracións térmicas (coloración/decoloración e piroclastia).
- Cubrición dos gravados e das rochas nas que se inscriben coas cinzas e
restos dos lumes.
BENS ETNOGRÁFICOS
En todos os casos documentados, o lume afectou a estructuras arquitectónicas en
ruinas ocupadas pola maleza.
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PROPOSTA DE MEDIDAS CORRECTORAS (a realizar baixo control arqueolóxico).
CASTROS
- Limpeza dos restos dos incendios no ámbito de protección integral dos
xacementos e o seu entorno inmediato.
- Restauración das gabias abertas polos cortalumes na área de protección
integral.
- Control das labores de repoboación e das accións asociadas a estes traballos
(acondicionamento de pistas de acceso u otras accións que supoñan
movemento de terras ou afecten de algunha maneira aos xacementos.
- Eventualmente, consolidación de estruturas afectadas.
- Prospección intensiva dos cortes provocados pola apertura de cortalumes,
acondicionamiento ou apertura de caminos, etc.

TÚMULOS
- Limpeza dos restos dos lumes no ámbito de protección integral dos
xacementos e o su entorno inmediato.
- Eventualmente, recubrición das corazas postas ao descuberto e consolidación
dos ortostatos afectados polas alteracións térmicas.
- Retirada da masa arbórea existente sobre os xacementos e o seu entorno
inmediato.

GRAVADOS
- Limpeza dos restos dos lumes no ámbito de protección integral dos
xacementos e o seu entorno inmediato.
- Limpeza dos surcos dos gravados e limpeza de restos de pinturas e outras
afeccións.
- Consolidación dos soportes afectados polas alteracións térmicas.
- Control da vexetación circundante e acondicionamento básico do entorno dos
xacementos.
- En casos singulares (valor patrimonial, motivos gravemente alterados, etc),
realización de moldes ou, ao menos, de calcos dos gravados

Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

BENS ETNOGRÁFICOS
- Traballos de limpeza dos restos dos lumes e consolidación das ruinas.

Santiago, 12 de marzo de 2007

ario César Vila
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Listados xerais de xacementos, bens inmobles e

etnográficos.

LISTADO DE X,4 CEMENTOS ARQUEOLÓXICOS
CONCELLO DE ROIS
Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxía

Nome do xacemento

GA15074018

Neolítico

Tumulo megalitico Mamoa 1 do Monte Espiño

GA15074019

Neolitico

Tumulo megalitico Mamoa 2 do Porto Espiño

GA15074022

Indeterminada

Lugar con

Petroglifo de Monte do Pedregal 1

representación
gráfica. Ar libre

GA15074023

Indeterminada

Lugar con

Petroglifo de Monte do Pedregal 2

representación
gráfica. Ar libre

GA15074024

Indeterminada

Lugar con

Petroglifo de Monte do Pedregal 3

representación
gráfica. Ar libre

GA15074025

Indeterminada

Lugar con

Petroglifo de Monte do Pedregal 4

representación
gráfica. Ar libre

GA15074026

Indeterminada

Lugar con

Petroglifo de Monte do Pedregal 5

representación

gráfica. Ar libre

GA15074027

Indeterminada

Lugar con

representacion
grafica o ar libre

Petroglifo de 0 Pedregal

LISTADO DE BENS INMOBLES E ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS
CONCELLO DE ROIS
Código de Identificación

Norne do Elemento

E24

Capela da Inmaculada Concepción

LISTADO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS
CONCELLO DE DODRO
Clave de Identificación

Adscrición Cultural

Tipoloxía

Norne do xacemento

GA15033005

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Paradegua

GA15033010

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Paradegua

GA15033011

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Paradegua

GA15033012

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Paradegua

GA15033013

Idade do ferro.

Asentamento-

Castro de Bexo

Castro

GA15033014

Indeterminado

Ar

libre

Petroglifo 1 de Lomba das Pozas

GA15033015

Indeterminado

Ar

libre

Petroglifo 2 de Lomba das Pozas

LISTADO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS
CONCELLO DE LOUSAME
Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia
GA15042001

GA15042008

Neolítico

ldade do Ferro

Túmulo

Nome do xacemento

indeterminado

Mámoas de Casame M,1/Mámoa de
Pedra da Cana

Castro /

Castro de Servia

Asentamento

fortificado

GA15042010

Neolítico

Túmulo
indeterminado

Mámoas de Casamea M-2

GA15042014

Indeterminado

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifo 1 de Monte Muralla

GA15042015

Indeterminado

Lugar con

Petroglifo 2 de Monte Muralla

Lugar con

Petroglifo 3 de Monte Muralla

GA15042016

Indeterminada

representacion
grafica o ar libre

representacion
grafica o ar libre

Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia

Notne do xacemento

GA15042020

Indeterminado

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifo 2 de Monte Pedride

GA15042021

Indeterminada

Lugar con
representacion
grafica o ar libre

Petroglifo de Fonte dos Tremos

GA15042022

Indeterminado

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Cruz do Monte da Siroña

GA15042N001

Neolítico

Túmulo

Mámoa do Monte Pión 1

GA15042N002

Neolítico

Túmulo

Mámoa do Monte Pión 2

LISTADO DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS
CONCELLO DE RIANX0
Clave de Identificación

Adscrición Cultural

Tipolo.vía

Nonze do xacemento

GA15072001

Idade do Ferro

Castro

O Castriño/Castro do Araño

GA15072004

Neolítico

Lugar
funerario/túmulo

Mámoas de Monte Picoto

GA15072005

Neolitico

Lugar Funerario

Mamoas de Campiños (6). Mamoa 1

GA15072006

Idade do Ferro

Castro/Asentament

As Sercas

GA15072007

Idade do Ferro

Castro/Asentament

Castro da

o fortificado

o fortificado

Urela/Castro de Rianxiño

(tamén coñecido como Agro do

Campo)

GA15072008

Idade do Ferro

Castro

Punta do Castro

GA15072009

Neolitico

Tumulo

Mamoa dos Campiños II

GA15072011

Neolítico

Lugar funerario,
túmulo megalítico

Mámoa de Piñeiro

GA15072012

Neolítico

Túmulo

GA15072013

Neolítico

Lugar funerario,
túmulo megalítico

Mámoas do Monte da Pena, n° 1

GA15072014

Neolítico

Túmulo

Mámoa de Mourelles

GA15072015

Neolítico

Lugar funerario,
túmulo megalitico

Mámoas do Monte da Pena II (tamén
coriecida co número 4).

GA15072016

Idade de Ferro

Asentamento-

Castro de

GA15072017

Idade do Ferro

Castro

Castro Barbudo

megalítico

indeterminado/mega
lítico

Castro

Mámoa de Somoza

Foxacos

Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia

Notne do xacemento

GA15072018

Neolítico

Lugar funerario,
túmulo megalítico

Mámoa da Esoiheira/Mámoa do Couriño

GA15072019

ldade Do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos de A Foxa Vella

GA15072020

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ó aire libre

Petroglifos de Os Mouchos

GA15072021

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos de Sobrelodeiro

GA15072022

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre

Petroglifos de Os Campos II

GA15072023

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre

Petroglifos de Os Campos III

GA15072024

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ó ar libre

Petroglifos dos Campos III, número 2
(nas antigas fichas Os Campos
VI/Outeiro Gordo II)

GA15072025

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre

Petroglifo de Os Campos VII

GA15072026

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica. Ar libre

Os Campos IX/Alto do Corniño I

GA15072027

Idade do Bronce, medieval Lugar con
representacion
e moderno
grafica o ar libre

GA15072028

Idade do Bronce.

Lugar con
representación
gráfica ó ar libre

GA15072029

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifo da Devesa de Rianxiño

GA15072030

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre

Petroglifos de Os Campos I

GA15072031

Idade Do Bronce

Lugar con
representación
gráfica. Ar libre

Petroglifo de Os Campos IV

GA15072032

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica. Ar libre

GA15072033

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica. Ar libre

GA15072034

Idade do Bronce

Petroglifos de Os Campos XII, número
Lugar con
3 (nas antigas fichas Os Campos
representación
grháfica ó aire libre XII/Os Pozos)

Petroglifo de Os Campos VI

Petroglifos de Os Campos VII, número

4 ( nas fichas antigas Os Campos
VIII/Petroglifos de Espiñeira)

Petroglifo de Os Campos V/ Outeiro

Gordo

Os Campos XI

Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia

Nome do xacemento

GA15072035

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica. Ar libre

Petroglifo de Brión I

GA15072036

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ó ar libre

Petroglifos de Brión II, número 12

GA15072037

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre

Petroglifos de Brión III (2)

GA15072038

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos de Frexó

GA15072039

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre

Petroglifos de Abuín I

GA15072040

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre

Petroglifos de Abuín II

GA15072041

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre

Petroglifos de Abuín III

GA15072042

Idade do Bronce

Lugar con

Petroglifo de Rial

representación
gráfica ó ar libre
GA15072043

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre

Petroglifo de Ínsua

GA15072044

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos do Monte Pelotiña I (P.1)

GA15072045

Idade do Bronce

Lugar con

Petroglifos do Monte Pelotiña I (P.2)

GA15072046

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos do Monte Pelotiña I (P. 3)

GA15072047

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos do Monte Pelotiña I (P.4)

GA15072048

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos do Monte Pelotiña I (p.5)

GA15072049

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos do Monte Pelotiña I (p.6)

GA15072050

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ó aire libre

Petroglifos do Monte Pelotilla I (gupo 7)

GA15072051

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos do Monte Pelotiña II

representación
gráfica ao ar libre

•
Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia
GA15072052

Idade do Bronce

Lugar con

Nome do xacemento
Petroglifos do Monte Loiro

representación
gráfica ao ar libre
GA15072053

Indeterminado

Lugar con
representacion
grafica o ar libre

Petroglifos do Monte Picoto I

GA15072054

Indeterminado

Lugar con
representacion
grafica o ar libre

Petroglifos do Monte Picoto II

GA15072055

Indeterminado

Lugar con

Petroglifos do Monte Picoto III

representacion
grafica o ar libre
GA15072056

Indeterminado

Lugar con

Petroglifos do Monte Picoto IV

representacion
grafica o ar libre
GA15072057

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifos do Monte Picoto V

GA15072058

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o aire libre

Petroglifo da enseada de Leiro.

GA15072060

ldade do Bronce

Lugar con

Petroglifos de lsorna

representacion
grafica o ar libre
GA15072061

Indeterminado

Lugar con
representacion
grafica o ar libre

Petroglifos de lsorna

GA15072063

ldade do Bronce

Lugar con

Petroglifos de Toural I

GA15072064

ldade do Bronce

Lugar con

Petroglifos de Toural II

representación
gráfica o aire libre

representación
gráfica o aire libre

GA15072066

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Monte Picoto

GA15072067

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Monte Picoto

GA15072068

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Monte Picoto

GA15072069

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Monte Picoto

GA15072070

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Monte Picoto

Adscrición Cultural

Tipoloxia

Norne do xacemento

GA15072071

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Monte Picoto

GA15072072

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Monte Picoto

GA15072073

Neolítico

Lugar funerariotúmulo

Mámoas de Monte Picoto

GA15072074

Neolitico

Lugar Funerario

Mamoas de Campiñas (6). Mamoa 2

GA15072075

Neolitico

Lugar Funerario

Mamoas de Campiños (6). Mamoa 3

GA15072076

Neolitico

Lugar Funerario

Mamoas de Campiños (6). Mamoa 4

GA15072077

Neolitico

Lugar Funerario

Mamoas de Campiños (6). Mamoa 5

GA15072078

Neolítico

Lugar Funerario

Mamoas de Campiños (6). Mamoa 6

GA15072079

Neolítico

Tumulo

Mamoa dos Campiños II

GA15072080

Neolitico

Tumulo

Mamoa dos Campiños II

GA15072085

Neolítico

Lugar funerario,
túmulo megalítico

Mámoas do Monte da Pena, número 2
(na ficha revisada denominada mámoa
número III do Monte da Pena).

GA15072086

Neolítico

Lugar funerario,
túmulo megalítico

Mámoas do Monte da Pena número 3
(na ficha revisada denominada mámoa

Clave de Identificación

GA15072087

Idade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica- Ar libre

número IV do Monte da Pena).

Petroglifo de monte Picoto IV

Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia

Norne do xacemento

Indeterminado

Lugar con
representación
gráfica ó aire libre.

Petroglifo da Devesa de Rianxiño II

Indeterminado/Idade do

Lugar con
representación
gráfica ao ar libre

Petroglifo 1 de Monte Pedride

GA15072091

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica. Ar libre.

Petroglifo de Os Pozos I

GA15072092

Neolitico

Tumulo

Mamoa de Monte Picoto 10 (ou 2)

GA15072093

Neolítico

Mámoa do Monte da Pena II, número V
Lugar funerario,
túmulo indeterminado

GA15072094

Neolítico

Lugar funerario,
Mámoa do Monte da Pena II, número VI
túmulo indeterminado

GA15072095

Neolítico

Mámoa do Monte da Pena II, número VII
Lugar funerario,
túmulo indeterminado

GA15072096

Neolítico

Mámoa do Monte da Pena II, númeroVIII
Lugar funerario,
túmulo indeterminado

GA15072097

Neolítico

Mámoa do Monte da Pena II, número IX
Lugar funerario,
túmulo indeterminado

GA15072098

Idade do Bronce

Petroglifo

Petroglifo de Abuín IV (2)

GA15072099

Neolítico

Túmulo
indeterminado

Mámoa do Monte Cabanas I

GA15072100

Neolítico

Túmulo
indeterminado

Mamoa 2 do Monte Cabanas

GA15072101

Neolítico

Túmulo
indeterminado

Mámoas da Vacariza 6/Mámoa da
Vacariza II

GA15072102

Idade do Bronce

Petroglifo

Petroglifo de Rianxiño

GA15072104

Idade do Bronce

Petroglifo

Petroglifo dos Campos 13

GA15072088

GA15072090

Bronce

Clave de Identificación Adscrición Cultural Tipoloxia

Nome do xacemento

GA15072106

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica o ar libre.

Petroglifos do Monte Picoto VII

GA15072109

ldade do Bronce

Petroglifos

Petroglifo do Pazo de Rianxiño

GA15072N001

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica e ó ar libre

Petroglifos de Rial II

GA15072N002

Neolítico

Túmulo. Lugar
funerario

Mámoa de Abuín

GA15072N003

Indeterminada

Lugar con
representación
gráfica e ó ar libre

Petroglifo de Brión V

GA15072N004

ldade do Bronce

Lugar con
representación
gráfica e ó ar libre

Petroglifos do Monte Cabanas

GA15072N005

Indeterminada

Lugar con
representación
gráfica e ó ar libre

Petroglifo de Os Campos/Alto do
Camiño II

GA15072N006

Indeterminada

Lugar con
representacion
grafica o ar libre

Petroglifo de Brión IV

GA15072N007

Indeterminada

Lugar con
representación
gráfica ó ar libre

Petroglifo de Os Campos XIV

GA15072N008

Indeterminada

Lugar con
representación
gráfica ó aire libre

Petroglifos de 'sorna III

GA15072N009

Indeterminado

Lugar con
representación
gráfica ó aire libre

Petroglifo da Ensenada de Leiro II

GA15072N010

Indeterminado

Lugar con
representación
gráfica ó aire libre

Petroglifos de Ínsua II

GA15072N011

Indeterminado

Lugar con
representación
gráfica ó aire libre

Petroglifo dos Campos

LISTADO DE BENS INMOBLES E ELEMENTOS ETNOGRAFICOS
CONCELLO DE RIANXO
Código de Identificación

Norne

do Elemento

E06

Pombal de Araño.

Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

Fichas individuais de elementos do patrimonio cultural.

Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

CONCELLO DE ROIS
Respecto dos xacementos arqueolóxicos, os traballos realizados documentan a
presencia de 8 xacementos nas zonas afectadas polos incendios. En todos os
casos documentase a existencia por mor dos lumes dun impacto crítico, precisando

ditos xacementos de medidas correctoras urxentes, a fin de evitar a súa perda total
ou parcial.

Respecto aos bens inmobles e etnográficos, non se documenta a existencia de
ningún impacto crítico nas zonas prospectadas.

Clave de Identificación

GA15074018

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Túmulo megalítico

Nome do .vacemento

Mámoa 1 do Monte Espiño

Provincia

A Coruña

Concello

Rois

Parroquia

Augasantas (S. Vicente)

Lugar

Soñora

N°1:50000

120

N°1:20000

21

UTM X

517460

UTM Y

4736040

Altitude

400 m

Descrición de Accesos
Na estrada que dende a aldea de Comparada (Lousame) conduce a Xestoso e Aldariz (Lousame), aproximadamente
despois de percorrido 1km, coller un camiño de monte que sae a nosa esquerda con dirección L cara a aldea de
Sohora (Rois). O túmulo situase aproximadamente a uns 250 m o NL desto cruce, na transicion entre un pastizal de
recente creación e os terreos de monte alto, actualmente repoboados con piñeiros e eucaliptos.

Emprazamento Topográfico
Amplo rechan nunha dorsal de estribación.

Utilización do entorno
Monte alto con zonas repoboadas de piheiros e eucaliptos e un pastizal recente cara o W.

Vexetación
Toxos, silvas, piñeiros e eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Amosa un furado de violación amplo e aparentemente moi colmatado. Con motivo da repoboacion de piñeiros Levada a
cabo na propiedade sobre a que se atopa o túmulo, foron postos o descuberto abundantes restos de coiraza. Ademais,
atravesado por un peche de finca en dirección N-S.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Túmulo megalítico de aproximadamente uns 30 m de diámetro e uns 2 m de alto. Amosa un furado de violación amplo
e aparentemente moi colmatado, Con motivo da repoboacion de piñeiros levada a cabo na propiedade sobre a que se
atopa o túmulo, foron postos o descuberto abundantes restos de coiraza.

Axentes do impacto
Actividades forestal e agrícola; lume.

Distancia:
O m.

Sin/ación:
Arredor

Identificación e descrición do impacto
Ocupado por pirleiros e xestas queimadas ó igual que no seu entorno. A parte SW do entorno inmediato está
a prado e non foi afectada polo lume.

Cualificación do Impacto

Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.

Clave de Identificación

GA15074019

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Túmulo megalítico

Nome do xacemento

Mámoa 2 do Porto Espiño

Provincia

A Coruña

Concello

Rois

Parroquia

Aguasantas (S. Vicente)

Lugar

Soñora

N°1:50000

120

N°1:20000

21

UTM X

517510

UTM Y

4736200

Altitude

395 m

Descrición de Accesos
Na estrada que dende a aldea de Comparada (Lousame) conduce a Xestoso e Aldariz (Lousame), aproximadamente
despois de percorrido 1km, coller un camiño de monte que sae a nosa esquerda con dirección E cara a aldea de
Soñora (Rois). O túmulo situase aproximadamente a uns450 m o NL deste cruce e a uns 250 m o NE do túmulo 1
desta necrópole.

Emprazamento Topográfico
Amplo rechan nunha dorsal de estribación.

Utilización do entorno
Monte alto con zonas repoboadas de pirieiros e eucaliptos e un pastizal recente cara o SW.

Vexetación
Abundantes toxos, xestas en todas direccións, e algun piñeiro.

Destrucións e Alteracións
Axentes naturais; lume.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Túmulo megalítico duns 10 m de diámetro e aproximadamente 50 cm de altura. Estas medidas son totalmente
orientativas, posto que a enorme cantidade de toxos que recubre a totalidade da propiedade na que se atopa impediu
realizar un recoñecemento detallado do túmulo.

Axentes do impacto
Actividade forestal e agricola; lume

Distancia
O m.

Situación:
Arredor

Identificación e descrición do impacto

Totalmente afectado polo

ume.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.

Clave de Identificación

GA15074022

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica. Ár libre.

Name do xacemento

Petroglifo de Monte do Pedregal 1

Provincia

A Coruña

Concello

Rois

Parroquia

San Xoán de Buxán

Lugar

Peracoba

N°1:50000

120

N°1:20000

22

UTM X

520778

UTM Y

4734080

Altitude

552 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Rois tomamos a estrada en dirección a Noia, desviándonos a Buxán, nun cruce indicado. Pasado quilómetro e
medio de Buxán, tomamos a pista que, dende o lugar de Fufelo, ascende en dirección ó monte do Pedregal. Antes de
rodear polo W o monte Rodeiro, tomamos unha pista forestal que ascende cara ó W e que se corta cun cortafogos.
Seguir éste en dirección S uns 500 metros, ata que ó outro lado do peche vemos nacer un novo camiño, en dirección
SE, que tomaremos. Seguindo uns 200 m por ese camiño, o gravado atópase ó E do mesmo, a uns 30 m.

Emprazamento Topográfico
Sitúase na lifia divisoria dunha das dorsais que se extenden en sentido W-E, perpendiculares á divisoria conformada
polo monte do Pedregal.

Utilización do entorno
Inculto e arborado de repoboación; vía de acceso.

Vexetación
Monte baixo de toxos e coníferas.

Destrucións e Alteracións
Axentes naturais; lume e vía de acceso.

Tipo de Propiedade
Descrición
Trátase dun conxunto de tres cazoletas emplazadas nunha única rocha. A morfoloxia é similar, tratándose de cazoletas
semicerradas e bastante profundas. A rocha, se ben non ten unhas grandes dimensións, destaca bastante sobre o
terreo por estar situada nunha inflexión da dorsal que descende cara ó SE. Dúas das cazoletas emplázanse na parte
superior da rocha, mentres que unha terceira aproveita un saínte da mesma, no seu sector N. As dimensións dos
gravados son, de S a N de 5x5 cm., 6x6 cm. e 5x5 cm., cunha profundidade de 3, 3 e 25 cm. respecticamente.

Axentes do impacto

Axentes naturais; lume e vía de acceso.

Distancia
O m.

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
O petroglifo non puido ser localizado ca información contida na ficha do catálogo. Sobre a situación do elemento se
realizou unha pista de acceso ó parque eólico alí instalado e a plataforma dun aeroxenerador. Todo o entorno aparece
gravemente alterado.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urventes
Localización dos gravados. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do
xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu
soporte.

Clave de Identificación

GA15074023

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica. ;V libre.

Notne do xacentento

Petroglifo de Monte do Pedregal 2

Provincia

A Coruña

Concello

Rois

Parroquia

San Xoán de Buxán

Lugar

Peracoba

N°1:50000

120

N°1:20000

22

UTM X

520733

UTM Y

4733974

Altitude

568 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Rois tomamos a estrada en dirección a Noia, desviándonos a Buxán, nun cruce indicado. Pasado quilómetro e
medio de Buxán, tomamos a pista que, dende o lugar de Fufelo, ascende en dirección ó monte do Pedregal. Antes de
rodear polo W o monte Rodeiro, tomamos unha pista forestal que ascende cara ó W e que se corta cun cortafogos.
Seguir éste en dirección S uns 500 metros, ata que ó outro lado do cerre vemos nacer un novo camiño, en dirección
SL, que tomaremos. Seguindo uns 400m. Por ese camiño nos cruzamos cun cortalumes, que seguiremos en dirección
S. Os gravados atópanse nun afloramento xunto ó dito cortalumes, bastante prominente.

Emprazamento Topográfico
Localizase a media ladeira, entre dous dos altos que conforman a divisoria do Monte Pedregal.

Utilización do entorno
Inculto e arborado de repoboación.

Ve_vetación
Monte baixo de toxos e arbolado de repoboación.

Destruciáns e Alteracións
A acción dos axentes erosivos naturais actuou sobre a rocha, polo que é dificil precisar se as discontinuidades da
mesma foron reutilizadas na elaboración dos gravados, ou se éstas producironse posteriormente á reutilización dos
esmos.

Tipo de Propiedade
Privada.

Dewrición
Gravado emplazado na parte superior dunha rocha. Os motivos, sete cazoletas, distribúense nunha superficie
restrinxida. A meirande parte delas (de antropia máis dudosa) ocupa un lugar central, unida a outras tres (ó N, S e W
da central) mediante un surco amplio e profundo. Dito surco exténdese cara ó E, rematando suavemente onde acaba a
superficie exterior da rocha. Xunto a estes motivos centrais, localizanse outras tres cazoletas, dúas de elas ó SW do
motivo central e a outra atravesada polo sector W do surco, xunto a unha cazoleta que se localiza no extremo.

Axentes do impacto:
Lume

Distancia
Om

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
O petroglifo non puido ser localizado ca información contida na ficha do catálogo. Todo o entorno aparece gravemente
alterado.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Localización dos gravados. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do
xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu
soporte.

Clave de Identificación

GA15074024

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica. Ár libre.

Nome do xacemento

Petroglifo de Monte do Pedregal 3

Provincia

A Coruña

Concello

Rois

Parroquia

San Xoán de Buxán

Lugar

Peracoba

N°1:50000

120

N°1:20000

22

UTM X

520611

UTM Y

4733434

Alt itude

605 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Reis tomamos a estrada en dirección a Noia, desviándonos a Buxán, nun cruce indicado. Pasado quilómetro e
medio de Buxán, tomamos a pista que, dende o lugar de Fufelo, ascende en dirección ó monte do Pedregal. Antes de
rodear polo W o monte Rodeiro, tomamos unha pista forestal que ascende cara ó W e que se corta cun cortalumes.
Seguir éste en dirección S uns 1000 m., ata chegar á altura dunha das dorsais transversais da divisoria do monte. Cara
ó E pola mesma seguir uns 100 m. atopándose os gravados nunha rocha localizada nunha inflexión da propia dorsal.

Emprazamento Topográfico
Sitúase nunha inflexión do terreo, dentro da divisoria conformada por unha das dorsais que, en sentido W-L, exténdese
perpendicularmente á divisoria conformada polo Monte do Pedregal.

Utilización do entorno
Inculto

Vegetación
Monte baixo de toxos.

Destrucións e Alteracións
Axentes naturais; 'urna

Descrición
Trátase dunha cazoleta, regular e semipechada, emplazada na parte superior dunha rocha, nunha inflexión do terreo
dentro da divisoria conformada polo Alto do Pedregal. O diámetro é de 6 cm., cunha profundidade de 2 cm.

Axentes do impacto
Axentes naturais; lume.

Identificación e descrición do impacto
As cinzas cubren parcialmente os afloramentos. Non se localizaron as cazoletas. Piroclastia e decoloración.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Localización do gravado. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do
xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu
soporte.

Clave de Identificación

GA15074025

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica. Ár libre.

Nome do xacemento

Petroglifo de Monte do Pedregal 4

Provincia

A Coruña

Concello

Rois

Parroquia

San Xoán de Buxán

Lugar

Peracoba

N°1:50000

120

N°1:20000

22

UTM X

520660

UTM Y

4733444

Altitude

600 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Rois tomamos a estrada en dirección a Noia, desviándonos a Buxán, nun cruce indicado. Pasado quilómetro e
medio de Buxán, tomamos a pista que, dende o lugar de Fufelo, ascende en dirección ó monte do Pedregal. Antes de
rodear polo W o monte Rodeiro, tomamos unha pista forestal que ascende cara ó W e que se corta cun cortalumes.
Seguir éste en dirección S uns 1000 m., ata chegar á altura dunha das dorsais transversais da divisoria do monte. Cara
ó L pola mesma seguir uns 170 m., atopándose os gravados nunha rocha localizada nunha inflexión da propia dorsal,
oculta por outros afloramentos de menor tamaño.

Emprazamento Topográfico
Sitúase ó inicio da ladeira N dunha das dorsais que se extenden en sentido W-L, perpendiculares á divisoria
conformada polo Monte do Pedregal.

Utilización do entorno
Inculto

Vexelación
Monte baixo de toxos

Destrucións e Alteracións
Axentes naturais; lume.

Tipo de Propiedade
Descrición
Trátase dun conxunto formado por dúas cazoletas, emplazadas sobre unha rocha que se ve oculta por outras rochas
máis elevadas dentro do mesmo afloramento. A cazoleta situada ó N da rocha ten un diámetro de 4 cm. e unha
profundidade de 1 cm. A que se sitúa ó S ten un diámetro de 5 cm. e unha profundidade de 2 cm.

Axentes do impacto
Axentes naturais; lume.

Identificación e descrición do impacto
As cinzas cubren parcialmente os afloramentos. Non se localizaron as cazoletas. Piroclastia e decoloración.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urgentes
Localización dos gravados. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do
xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control argueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu
soporte.

Clave de Identificación

GA15074026

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica. Ar libre.

Name do xacemento

Petroglifo 5 de Monte do Pedregal

Provincia

A Coruña

Concello

Rois

Parroquia

San Xoán de Buxán

Lugar

Peracoba

N°1:50000

120

N°1:20000

32

UTM X

520233

UTM Y

4732994

Altitude

555 msnm

Descrición de Accesos
Dende Rois, seguir en dirección Noia ata o lugar de Aguasantas, onde tomaremos a pista á esquerda en dirección a
Vilachán. Antes de chegar, no lugar de Vilar de Castro tomar en dirección a O Treito. Unha vez en dita portela, tomar o
cortalumes que se dirixe cara á cima do monte (LSL) e que, unha vez alí, diríxese en dirección NNL pola divisoria do
Monte do Pedregal. Tras percorrer uns 400 m., o gravado atópase a uns 50 m. do cortalumes en dirección L, orientado
cara ó S.

Emprazamento Topográfico
Emprázase na ladeira S do Monte do Pedregal, nunha inflexión do terreo dentro da divisoria xeral.

Utilización do entorno
Piñeiro de repoboación e inculto.

Vex elación
Monte baixo de toxos e piñeiro de repoboación.

Destrucias e Alteracións
Axentes naturais; lume.

Tipo de Propiedade
DescricMn
Dous surcos rectilíneos que se cruzan formando un X, e que amosan en canto a dimensión e características similitudes
con outras erosións de carácter natural.
Trala nosa visita ao lugar consideramos que os surcos son naturais.

Axentes do impacto
Axentes naturais; lume.

Distancia
Om.

Situación
Todo ao arredor

IdentificacMn e descrición do impacto
A rocha presenta decoloración e piroclastia.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control argueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15074027

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxía

Lugar con representacion grafica o ár libre.

Nome do xacemento

Petroglifo de O Pedregal

Provincia

A Coruña

Concello

Rois

Parroquia

S. Xoan de Buxan

Lugar

Espiheira

N°1:50000

120

N' 1:20000

32

UTM X

519906

UTM Y

4732338

Altitude

544 m

Descrición de Accesos
Dende Rois seguir en direccion Noia ata chegar o lugar de Augasantas, onde se toma a pista a esquerda en direccion a
Vilachan. Antes de chegar, no lugar de Vilar de Catro, tomar en dirección a O Treito. En dito collado, tomar o cortalumes que
se dirixe cara a cima do monte (LSL). Dende ah i descender monte a traves uns 100 m achandose os gravados nun dos
escasos afloramentos de medianas dimensións que se localizan na ladeira.

Emprazamento Topográfico
Emprázase na parte baixa da ladeira, próximo a unha das cabeceiras da cuenca que se forma entre o Alto do Miradoiro e o
extremo S do Monte Pedregal. A pendente e de un 35%.

Utilización do entorno
Inculto e arbolado de repoboacion.

Vegetación
Monte baixo de toxos e gramíneas. Arbolado de repoboacion.

Destrucións e Alteracións
A pesar da repoboacion efectuada no entorno, o emplazamento dos gravados non foi afectado, sendo o seu estado de
conservacion bó.

Tipo de Propiedade
Descrición
Constituido por 3 cazoletas, das cales 2 resultan de antropía dudosa. 2 local ízanse na parte superior da rocha, mentras que a
terceira localizase nun sainte da mesma, e orientado cara o N. A rocha na que se localizan destaca sobre o terreo, a pesares
de non ter unhas grandes dimensions, por atoparse apartada dos outros afloramentos da zona. As cazoletas da parte superior
tehen un diámetro de 6 cm por 5,5 cm (a claramente antrópica), e 5 cm de diámetro, cunha porfundidade de 2 e 1,50cm
respectivamente. A que se localiza sobre un sainte da rocha ten un diámetro de 6 por 7 cm e unha profundidade de 2 cm.

Axentes do impacto
Axentes naturais; lume.

Distancia
Situación
Identificación e descrición do impacto
As cinzas cubren parcialmente os afloramentos. Non se localizaron as cazoletas. Piroclastia e decoloración.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urgentes
Localización dos gravados. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o
seu entorno inmediato, baixo control argueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Código de Identificación
Elemento

Capela

Tipoloxia

Arquitectura Relixiosa

Nome

do Elemento

E24

Capela da Inmaculada Concepción

Provincia

A Coruña

Concello

Rois

Parroquia

Costa

Lugar

Ferreiros

N°1:50000

120

N°1:20000

22

UTM X

524444

UTM Y

4737597

Altitude

175 msnm

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello hai que tornar unha estrada que leva a Ferreiros. Xusto antes de entrar no lugar, logo
dunha curva pronunciada, atopamos a capela, cercana ao palco da música.

Destruccións e Alteracións
O lume non Ile afectou directamente, aínda que chegou moi perto.

Protección
Integral no PXOM de Rois.

Descrición
Trátase dunha capela barroca, de pequeno tamaño, de planta rectangular, cun pórtico de entrada e unha torrecampanario nun lateral.

Medidas de protección
Incluida no Inventario de Patrimonio das Normas Subsidiarias provinciais.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
A uns 10 m.

Situación
O lume chega ata a pista de acceso á capela

Identificación e descrición do impacto
O lume chega ata a pista de acceso á capela, sen afectar ao edificio directamente.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos de incendio na área de protección do ben e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.

Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

CONCELLO DE DODRO

Respecto dos xacementos arqueolóxicos, os traballos realizados documentan a
presencia de 7 xacementos nas zonas afectadas polos incendios. Do total, en 6
casos documéntase a existencia por mor dos lumes dun impacto critico, precisando
ditos xacementos de medidas correctoras urxentes, a fin de evitar a súa perda total
ou parcial.
Respecto aos bens inmobles e etnográficos, non se documenta a existencia de
ningún elemento nas zonas prospectadas.

Clave de Identificación

GA15033005

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Paradegua 1

Provincia

A Coruña

Concello

Dodro

Parroquia

Laír-io (San Xián)

Lugar

Bexo

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520676

UTM Y

4727152

Altitude
Descrición de Accesos

105 m.s.n.m.

No punto quilornétrico 10 da estrada C-550 Padrón-Fisterra coller á esquerda un camiño de monte que
aproximadamente despois de transcurridos uns 500 m. pasa ó W das mámoas n° 1 e 2, e uns 300 m. máis adiante
pasa entre as n° 3 e 4.

Emprazamento Topográfico
Pequeño rechán en ladeira.

Utilización do entorno
Repoboación de eucaliptos.

Vexetación
Toxos, fieitos e piñeiros. Eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Presentan claras sinais de teren sido violadas por buscadores de tesouros. Actividades que supuxeron no caso das n°
1 e 2 a destrucción parcial das súas cámaras megalíticas. As n° 3 e 4 atópanse en bastante mal estado de
conservación e concretamente a última a punto de desaparecer.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
A mámoa n° 1 mide aproximadamente uns 15 m. de diámetro e uns 15 m. de altura. Atópase á esquerda do camiño
que baixa por esta parte do monte, e no seu interior consérvanse a maioría dos chantos dunha pequena cámara
poligonal.

Axentes do impacto
Lume. Repoboación.

Distancia
Om

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
Toda a zona está afectada polo incendio, aínda que o túmulo non parece afectado polo lume. Toda a zona é unha
repoboación de eucaliptos de grandes dimensións. Antes do incendio había vexetación moi mesta. A mámoa está
afectada pola repoboación.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Retirada dos eucaliptos plantados na masa tumular.

Clave de Identificación

GA15033010

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Paradegua II

Provincia

A Coruña

Concello

Dodro

Parroquia

Laíño (San Xián)

Lugar

Bexo

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520718

UTM Y

4727113

Altitude
Descrición de Accesos

105 m.s.n.m.

No punto quilométrico 10 da estrada C-550 Padrón-Fisterra collar á esquerda un camiño de monte que
aproximadamente despois de transcurridos uns 500 m. pasa ó W das mámoas n° 1 e 2, e uns 300 m. máis adiante
pasa entre as n° 3 e 4.

Emprazamento Topográfico
Pequeño rechán en ladeira.

Utilización do entorno
Repoboación de eucaliptos.

Vexetación
Toxos, fieitos e pifieiros. Eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Presentan claras sinais de teren sido violadas por buscadores de tesouros. Actividades que supuxeron no caso das n°
1 e 2 a destrucción parcial das súas cámaras megalíticas. As n° 3 e 4 atópanse en bastante mal estado de
conservación e concretamente a derradeira a punto de desaparecer.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
A mámoa n°2, de dimensións parellas á anterior, atópase a uns 40 m. ó SE daquela. No seu interior tamén se
conservan a maioría dos chantos dunha pequena cámara poligonal.

Axentes do impacto
Lume. Repoboación.

Distancia
Om

Situación

Todo ao redor

Identificación e descrición do impacto
Toda a zona está queimada. O túmulo non presenta afección directa polo lume, pero sí está afectado pola repoboación.
Ademáis pásalle un pequeno valo de pedra por riba en dirección N-S.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Retirada dos eucaliptos plantados na masa tumular.

Clave de Identificación

GA15033011

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Paradegua III

Provincia

A Coruña

('once/lo

Dodro

Parroquia

Laíño (San Xián)

Lugar

Bexo

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

521037

UTM Y

4727170

Altitude
Descrición de Accesos

105 m.s.n.m.

No punto quilornétrico 10 da estrada C-550 Padrón-Fisterra coller á esquerda un camiño de monte que
aproximadamente despois de transcurridos uns 500 m. pasa ó W das mámoas n° 1 e 2, e uns 300 m. máis adiante
pasa entre as n° 3 e 4.

Emprazamento Topográfico
Pequeño rechán en ladeira.

Utilización do entorno
Repoboación de eucaliptos.

Vexetación
Toxos, fieitas e piñeiros. Eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Presentan claras sinais de teren sido violadas por buscadores de tesouros. Actividades que supuxeron no caso das n°
1 e 2 a destrucción parcial das súas cámaras megalíticas. As n° 3 e 4 atópanse en bastante mal estado de
conservación e concretamente a última a punto de desaparecer.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
A mámoa n° 3 presenta un túmulo de proporcións medias, de aproximadamente 15 m. de diámetro e 1 m. de alto. No
seu interior presenta os restos dunha pequena cámara poligonal en bastante mal estado de conservación.

Axentes do impacto
Lume. Repoboación.

Distancia
O m.

Situación
Arredor

Identificación e descrición do impacto
Está dentro da área queimada, pero non presenta afeccións polo lume. Na actualidade a zona é unha gran repoboación
de eucaliptos moi mesta, que sí afectou á masa tumular. Xusto á beira do camiño, na parte S-SL do túmulo, a masa
tumular está cortada, probablemente cunha máquina.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico. Restauración da masa tumular.

Clave de Identificación

GA15033012

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario- túmulo

Nome do .vacemento

Mámoas de Paradegua IV

Provincia

A Coruña

Concello

Dodro

Parroquia

Laíño (San Xián)

Lugar

Bexo

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

521078

UTM Y

4727137

Altitude

105 msnm

Descrición de Accesos
No punto quilornétrico 10 da estrada C-550 Padrón-Fisterra coller á esquerda un camiño de monte que
aproximadamente despois de transcorridos uns 500 m pasa ó W das mámoas n° 1 e 2, e uns 300 m máis adiante pasa
entre as n° 3 e 4.

Emprazamento Topográfico
Pequeno rechán en ladeira.

Utilización do entorno
Monte baixo con moitos piñeiros e algún eucalipto.

Vex elación
Toxos, fieitos e piñeiros. Eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Presentan claras sinais de teren sido violadas por buscadores de tesouros. Actividades que supuxeron no caso das n°
1 e 2 a destrución parcial das súas cámaras megalíticas. As n° 3 e 4 atópanse en bastante mal estado de conservación
e concretamente a derradeira a punto de desaparecer.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
A mámoa n° 4, de aproximadamente 10 m de diámetro e menos de 50 cm de altura, atópase na actualidade moi
esmorecida, sendo visíbel parte da súa coiraza e non presentando no interior do cráter de violación restos de cámara.
Ó contrario que sucede no caso das anteriores, sitúase á dereita do camiño que baixa por esta parte do monte uns 50
m ó SL da n° 3.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
O m.

Situación
Toda a zona atópase queimada

Identificación e descrición do impacto
Toda a zona atópase queimada, e o xacemento non se atopou polo que pode estar desaparecido ou colmatado pola
borralla

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15033013

Adscrición Cultural

Idade do ferro

Tipoloxia

Asentamento-Castro

Nome do xacemento

Castro de Bexo

Provincia

A Coruña

('once/lo

Dodro

Parroquia

San Xoán de Laiño

Lugar

Bexo

N" 1:50000

120

N° 1:20000

42

UTM X

520552

UTM Y

4727796

Altitude
Descrición de Accesos
Carreteira comarcal C-550 de Padrón a Ribeira. No quilómetro 10400, no alto da Paradauga, coller unha desviación á
esquerda que leva a Teaio; continuar uns 500 m por esta pista e logo coller unha pista forestal de terra á dereita que
ascende ó castro.

Entprazamento

Topográfico

Cumio dun espolón de dirección NW do Monte Bexo.

Utilización do entorno
Aproveitamento forestal.

Vexetación
Pirieiros, eucaliptos e monte baixo.

Destrucións e Alteracións
O castro estaba en boas condicións de conservación, aínda que ten alteracións notables. No W, na croa temos restos
de numerosas canteiras, e desmantelamento dos muros para aproveita-la pedra (o que temen ocorre noutras zonas do
castro). Ó NW ternos algunha gabia e tamén algunha escavación furtiva que puxo ó descuberto un bo tramo dun lenzo
recto de muro, probabelmente dunha vivenda. Ó L pódense ver tamén restos de canteiras. Por toda a superficie do
castro, tanto na croa coma nas terrazas, dáse unha intensa repoboación. Os eucaliptos rebentan os muros e alteran
gravemente as terrazas do castro. Foi obxecto dun parte de denuncia (154/95) en 1995 por parte de José Manuel Rey
García para corrixir o emprazamento do mesmo e denuncia-lo espolio do material lítico do castro por parte de diversas
empresas de cantería.

Tipo de Propiedade

Mancomún.

Descrición
O castro ten unha forma alongada con dúas croas unha ó W e outra ó L, a segunda de maiores dimensións que a
primeira. A croa W ten uns eixes de 22 m x 23 m (N-S e L-W respectivamente) e a L 46 m x 55 m, nos eixes anteriores.
A W ten unha altura de 050 m polo lado L e 3 m polo lado W, e de 150 móNe S. A croa L ten unha altura de 4 m ó L
e de 1 m ó W, e de 050 móNe S. As dúas croas están rodeadas por unha gran terraza limitada por unha muralla de
pedra en todo o seu perímetro e perfectamente visíbel. Están separadas 28 m. As dimensións da terraza son de 80 m x
141 m nos eixes N-S e L-W respectivamente. Cara ó N ternos uns tres aterrazamentos ben definidos; o primeiro de uns
15 m de anchura e a uns 3 m por debaixo da terraza que rodea as croas; a segunda terraza ten uns 9 m de ancho e
uns 3 m de altura por debaixo da anterior; a terceira terraza ten uns 24 m de ancho e unha altura duns 3 m con
respecto á terraza anterior. Despois destes aterrazamentos, deica óN eo NW ternos outros de menores dimensións.

Descrición de Materials
Abundantes anacos de cerámica castrexa.

Procedencia
Na croa e nas terrazas do lado N.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
O m.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
Está dentro da zona queimada. A única afección que presenta polo lume é o cambio de coloración das pedras, que
están denegridas. Está moi machucado por cantería e por unha gran repoboación de eucalipto.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras Urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15033014

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxia

Ar libre

Nome do xacemento

Petroglifo 1 de Lomba das Pozas

Provincia

A Coruña

Concello

Dodro

Parroquia

San Xian de Laíño

Lugar

Bustelo

N" 1:50000

120

N° 1:20000

32

UTM X

519748

UTM Y

4731982

Altitude

550 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Dodro toma-la estrada en direccion a Ribeira. Tras pasar Bexo poucos metros despois do PK 10 toma-la pista
que sube cara o NE, até a portela de Revolta Nova. Alí toma-la pista que rodea o Monte de Lomba das Pozas polo S,
ata chegar á portela de O Treito. En dito collado tomar o cortalumes que se dirixe cara a cima do monte (SE). Unha vez
ah, mantémonos na dorsal que pecha transversalmente a divisoria N-S no seu extremo meridional. En dita dorsal ó pe
dun gran afloramento atópanse os gravados.

Emprazantento Topográfico
Emprazamento proximo a unha das cotas que conforman o extremo meridional da divisoria do Monte do Pedregal.

Utilización do entorno
Pirieiros de repoboacion.

Vex elación
Pifieiros no arco W-SL a 30 m. Tamén no arco L-NW hai piñeiros dispersos e monte baixo de toxos. Monte baixo de
toxos arredor do afloramento.

Destrucións e Alteracións

Non se conservan as covirias, porque o afloramento está cortado na zona S.

Tipo de Propiedade:
Privada

Descrición
O xacemento está constituido por tres cazoletas aliñadas na parte superior da rocha e xunto ó borde NW da mesma. A
distancia entre as cazoletas é de W a E, de 10 cm e 20 cm respectivamente. A primeira mide 6cm por 8cm de diametro,
cunha profundidade de 2 cm. A segunda mide 7cm e 2,50 cm de profundidade. A terceira ten un diametro de 7cm por 8
cm e unha profundidade de 4,50 cm A rocha na que se localizan alcanza unha altura duns 3 m, atopándose separada
do gran afloramento xunto ao que se emplaza.

Axentes do impacto
Instalación aeroxenerador eólico.

Distancia
4 m.

Situación
Ao N.

Identificación e descrición do impacto
O afloramento está cortado na parte N, debido á instalación dun aeroxenerador a 4 m. de distancia. A parte NW do
afloramento está destruida e no resto do afloramento conservado non se localizan gravuras. O afloramento sufriu
piroclastia e rubefacción. Ao N existe unha pista que da servicio aos aeroxeneradores e que cortou o afloramento. Ao
NW, plataforma para aeroxenerador, que tamén obrigou a cortar o afloramento.

Cualificación do Impacto
Critico. Os gravados semellan estar destruidos pola instalación do aeroxenerador.

Clave de Identificación

GA15033015

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxía

Ar libre

Notne do xacemento

Petroglifo 2 de Lomba das Pozas

Provincia

A Coruña

(once/lo

Dodro

Parroquia

S. Xian de Laíño

Lugar

Bustelo

N°1:50000

120

N°1:20000

32

UTM X

519990

UTM Y

4731836

Altitude
DescricMn de Accesos

556 m.s.n.m.

Dende Dodro tomala estrada en direccion a Ribeira. Tras pasar Bexo poucos metros despois do PK 10 tomala pista que sube
cara o NE, ata o collado de Revolta Nova. All tomala pista que rodea o Monte de Lornba das Pozas polo S, ata chegar o
collado de O Treito. En dito collado tomar o cortalumes que se dirixe cara a cima do monte (SE). Unha vez ah, nos
mantenemos na dorsal que pecha transversalmente a divisoria N-S no seu extremo meridional. En dita dorsal na cima dun
gran afloramento atopanse os gravados.

Emprazamento Topográfico
Emprazado nunha das cotas da dorsal que, en sentido NW-SE, pecha a divisoria de Monte do Pedregal polo seu lado
meridional.

Utilización do entorno
Piheiros de repoboacion.

Vexetación
Pirieiros e monte baixo de toxos.

Destrucitins e Alteracións
A pouca profundidade do surco fai que o motivo sexa dificilmente visíbel. Agora está tapado pelas cinzas, o motivo non se
localiza.

Tipo de Propiedade
Descrición
Trátase dun gravado de adscripcion cronocultural dudosa. O motivo esta constituido por unha unica linea curva que da lugar a
unha forma similar a unha ferradura. Xunto a abertura da mesma localizase un pequeño orificio que parece haber sido feito
cun instrumento metalico. O surco do gravado é estreito e irregular, pouco profundo. As dimensions do motivo son de 11cm
dende a apertura ata a inflexion central (14cm dende o orificio). De lado a lado, o gravado mide 15cm. 0 ancho do surco é de
1cm, sendo a sua profundidade de 0,50 cm.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
O m.

Situación
Sobre e arredor do xacemento.

Identificación e descrición do impacto
O afloramento aparece cuberto por cinzas en boa parte e afectado seriamente pola acción do ume. O afloramento
estaba tapado por toxo e pifieiro e presenta rubefacción e piroclastia, co que o exiguo motivo non se localiza.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

CONCELLO DE LOUSAME
Respecto dos xacementos arqueolóxicos, os traballos realizados documentan a
presencia de 11 xacementos nas zonas afectadas polos incendios, dos cales 9 xa
estaban catalogados e 2 son inéditos (sinalados co código N máis númeración
correlativa). Do total, en 6 casos documéntase a existencia por mor dos lumes dun
impacto crítico, precisando ditos xacementos de medidas correctoras urxentes, a fin
de evitar a súa perda total ou parcial. Os outros 5 xacementos mostran 1 impacto
severo e 4 compatibles.
Respecto aos bens inmobles e etnográficos, non se documenta a existencia de
ningún elemento nas zonas prospectadas.

Clave de Identificación

GA15042001

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Túmulo indeterminado

Nome do xacemento

Mámoas de Casame M,1/Mámoa de Pedra da Cana

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia

San Xoán de Camboño

Lugar

Pedra da Cana

N°1:50000

119

N°1:2000()

34

UTM X

508100

UTM Y

4731300

Altitude

409-600 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
No centro urbán de Noia tómase a estrada comarcal Ponte do Parco-Cabo de Cruz en dirección Boira Ao chegar ao
lugar de Moimenta cállese un cruce á dereita que, subindo pola ladeira S da Serra do Barbanza, leva ata a E.V.A. A
mámoa núm. 1 atópase á dereita da estrada, aprox. 1,5 Km antes de chegar á base militar. Os outros túmulos que
forman a necrópole sitúanse a varios metros en dirección SW.

Emprazamento Topográfico
Vertente N do monte I roite.

Utilización do entorno
Piheiros de repoblación. Sitúase xunto a unha pista (W) que leva á estación militar E.V.A. 10.

Vex elación
Herbáceas, piñeiros. Está bastante limpo de maleza.

Destrucións e Alteradas
A mámoa 1 foi obxecto recentemente dunha remoción incontrolada de terra que afectou gravemente ao sector central
da masa tumular, como consta na denuncia presentada por D. Segundo Rosende Candal e Dona Ma. Gil Agra diante
da D.X.P. Hco. e Doc., con data do 11 de agosto de 1995. Afectación recente polo lume.

Tipo de Propiedade
Couto privado de caza.

Descrición
Existe informe técnico en patrimonio arqueolóxico da delegación provincial de cultura de A Coruña en relación coa
destrucción dunha mámoa pertencente á necrópole megalítica de Casamaea. A mámoa afectada mide 16x17 m e
acada unha altura de 1,5 m, non apreciándose restos de estructura arquitectónica. No momento da visita pudéronse
apreciar as seguintes alteracións no monumento: destrucción do límite leste do túmulo por mor da estrada que dende
Moimenta (Boira) leva á base aérea E.V.A. 10. Esta alteración non é recente; apertura dunha ampla superficie cadrada
na zona central e occidental da mámoa que conlevou á súa desaparición, destruíndo o nivel de base do monumento e
impedindo unha lectura da posíbel planta da cámara; as terras removidas como consecuencia do anterior, atópanse
acumuladas nas inmediacións do túmulo. Por mor da destrucción do monumento é recoñecible a existencia de coiraza
de recubrimento do túmulo e das lousas pertencentes á presumible cámara, que se atopan a carón do monumento.
Bibliografía: Agrafoxo Pérez, X.: Prehistoria e arqueoloxía da terra da Barbanza, Santiago, 1986; López Cuevillas, F.;

Bouza Brey, F.: Prehistoria e Folclore da Barbanza, Pubricacións do S.E.G., 1927,

pp

27 e 28; VV.AA.: La construcción

del paisaje: megalitismo y Ecología, Sierra del Barbanza, Arqueoloxia/Investigación, Xunta de Galicia, Santiago, 1986.

A.ventes

do impacto

Ademáis dos descritos de antigo, o lume.

Distancia
A O m., sobre e arredor do monumento.

Situación
A O m., sobre e arredor do monumento.

Identificación e descricitin do impacto
O lume provoca a perda da cobertura vexetal e aceleración da erosión. Os piheiros queimados que a rodean e se
atopan sobre ela tehen marcas de pintura (puntos ou X), posiblemente para unha próxima tala que precisará control.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio

na

área de protección do xacernento e o seu entorno

inmediato, baixo control arqueolóxico. Retirada do arbolado existente sobre o xacemento.

Chive de Identificación

GA15042008

Adscrición Cultural

ldade do Ferro

Tipolo.vía

Castro / Asentamento fortificado

Name do xacemento

Castro de Servia

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia

Sta. Eulalia de Vilacoba

Lugar

Servia

N' 1:50000

120

N°1:20000

21

UTM X

517100

UTM Y

4737000

Altitude

240 msnm

Descrición de Accesos
No km 17 da estrada local 301 tómase o cruce que, dende o lugar de Comparada, leva ata a aldea de Servia. Unha vez
ali, cállese un camiño en dirección ao río Vilacoba. Chégase ao xacemento tras recorrer 500 m.

Emprazamento Topográfico
Utilización do entorno

Prados e arbolado.

Vexetación
Prados e arbolado.

Destrucións e Alteracións
Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Conta cun único recinto de forma marcadamente circular defendido por un parapeto no lado N. O estado de
conservación é relativamente bo a pesares de que a espesa vexetación non permite un exame máis intensivo do seu
estado. Apréciase con claridade o parapeto nos lados N (o mais pronunciado), o W e L, sendo máis impreciso o peche
polo S, onde seguramente se aproveitou o desnivel e o afloramento granítico como defensas naturais.

Medidas de protección
P.H.A.C.-11.

Axentes do impacto
Axentes natu rais e actividade forestal. Lume

Distancia
A 100m.

Situación
Trab o río

Identificación e descrición do impacto
O lume sitúese a uns 100 m na ladeira oposta á dorsal onde se sitúa o castro polo que non se viu afectado e o río
serviu de cortalumes.

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15042010

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Túmulo indeterminado

Nome do xacemento

Mámoas de Casamea M-2

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia

S. Xoán de Camboho

Lugar

Chan de Casameá

N' 1:50000

119

N° 1:20000

34

UTM X

507448

UTM Y

4730782

Altitude

490-600 msnm

Descrición de Accesos
No centro urbano de Noia tómase a estrada comarcal Ponte do Porco-Cabo de Cruz en dirección Boiro. Ao chegar ao
lugar de Moimenta cállese un cruce á dereita que, subindo pola ladeira S da Serra do Barbanza, leva ata a E.V.A. A
mámoa número 1 atópase á dereita da estrada, aproximadamente 1,5 km antes de chegar á base militar. Os outros
túmulos que forman a necrópole sitúanse a varios m en dirección SW.

Emprazamento Topográfico
Penechaira.

Utilización do entorno
Tratase dun curro. Está a prado e hai árbores preto dela.

Vexetación
Herbáceas. Piñeiros.

Destrucións e Alteracións
Lume a 40-50 m. A mámoa está moi alterada: pásalle por riba un tendido eléctrico, un muro, úsase como vertedoiro...
A metade SW da mámoa desapareceu. Hai unha estrutura de cemento sobre e dentro do propio túmulo, alterándoo até
o punto de que até ten unha cheminea.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Bibliografía: Agrafoxo Pérez, X.: Prehistoria e arqueoloxía da terra da Barbanza, Santiago, 1986; López Cuevillas, F.;
Bouza Brey, F.: Prehistoria e Folclore da Barbanza, Publicacións do S.E.G., 1927, pp 27 e 28; VV.AA.: La construcción
del paisaje: megalitismo y Ecología, Sierra del Barbanza, Arqueoloxía/Investigación, Xunta de Galicia, Santiago, 1986.

Axentes do impacto
Lume. Construcións preto e sobre ela.

Distancia
Lume a 40-50 m.

Identificación e descrición do impacto
O lume chegou preto da mámoa, se ben non Ile afectou directamente xa que o queimado se atopa na beira oposta da
estrada. Está xa moi alterada de antigo por diversas actuacións sen control sobre ela (a caseta do curro, o tendido
eléctrico, a estrada...).

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Acondicionamento do xacemento.

Clave de Identificación

GA15042014

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petróglifo 1 de Monte Muralla

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia

Fruíme (San Martiño)

Lugar

Aldarís

N°1:50000

120

N°1:20000

31

UTM X

518587

UTM Y

4732874

Altitude

625 msnm

Descrición de Accesos
Desde Portobravo tomar a estrada en dirección a Rois. Tras pasar o lugar de Comparada, tomar a estrada en dirección
a Fruíme. No lugar de Aldarís, xirar cara o Leste para tomar a pista de acceso ao repetidor de Monte Muralla. O
xacemento atópase na ladeira oriental deste monte, a uns 150 m da cima en dirección L, nun dos afloramentos da
zona.

Emprazamento Topográfico
Localizase no inicio da ladeira oriental de Monte Muralla. A pendente é do 40 %.

Utilización do entorno
Inculto e arborado.

Vexetación
Monte baixo de toxos e pirieiros.

DestrueMns e Alteracións
Erosión natural.

Descrición
Segundo a ficha do Inventario de Patrimonio o xacemento está constituido por tres cazoletas situadas a ambos lados
dun pequeno abrigo en viseira, unha ao N e dúas ao S. A morfoloxía ó semellante nos tres casos, tratándose de
cazoletas pechadas, aínda que varían na fondura. As lousas nas que se emprazan atópanse en posición lixeiramente
inclinada cara o NL, seguindo a dinámica da vertente na que se empraza o abrigo. A cazoleta que se atopa ao N do
abrigo ten un diámetro de 7 x 8 cm, cunha fondura de 2,5 cm. Ao S do abrigo, a cazoleta que se empraza na parte
superior da rocha ten un diámetro de 7 x 7 cm, cunha fondura de 1,50 cm. A uns cm cara o NW, na parte inferior da
rocha, localizase outra cazoleta, cun diámetro de 5 x 5 cm e unha fondura de 1 cm.
Trala nosa visita consideramos que tal xacemento non existe, que os gravados son produto da erosión natural.

Axentes do impacto
Axentes naturais

Distancia
Orn.

Situación
Sobre o soporte

Identificación e descrición do impacto
Poden erosionarse pola acción dos axentes naturais

Cualificación do Impacto
Compatible

Clave de Identificación

GA15042015

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petróglifo 2 de Monte Muralla

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia

S. Martiño de Fruime

Lugar

Aldarís

N° 1:50000

120

N° 1:20000

31

UTM X

518522

UTM Y

4732983

Altitude

625 msnm

Descrición de Accesos
Dende Portobravo toma-la estrada en dirección a Rois. Tras pasar o lugar de Comparada toma-la estrada en dirección
a Fruime. No lugar de Aldaris, xirar cara o L para toma-la pista de acceso ao repetidor do Monte Muralla. O xacemento
atópase na ladeira oriental deste monte, a uns 175 m da cima en dirección NL, nun afloramento de pequenas
dimensións, forma peculiar polo seu abombamento e relativamente illado.

Emprazamento Topográfico
Emprazado nun rechán da ladeira N do Monte Muralla, próximo ao inicio da ruptura convexa da pendente.

Utilización do entorno
Inculto.

Vexetación
Monte baixo de toxos.

Destrucións e Alteracións
O gravado atópase en bo estado, non presentando máis alteracións que as producidas pola erosión natural.

Tipo de Propiedade
Descricióil
O gravado está constituido por unha cazoleta moi aberta e profunda, situada na parte superior dunha rocha
prominente, que alcanza unha altura aproximada de 1,50 m e cunha superficie regular e abombada. O diámetro da
cazoleta e de 14 cm por 11 cm, cunha profundidade de 3 cm.

Axentes do impacto

Axentes naturais. Dentro da zona do incendio pero non afectado

Identificación e descrición do impacto

Tan só presenta alteracións producidas pola erosión natural

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,

baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15042016

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petróglifo 3 de Monte Muralla

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia

S. Martiño de Fruime

Lugar

Aldaris

N° 1:50000

120

N° 1:20000

11

UTM X

518251

UTM Y

4732741

Altitude

650 msnm

Descrición de Accesos
Dende Portobravo toma-la estrada en dirección a Rois. Tras pasar o lugar de Comparada toma-la estrada en dirección
a Fruíme. No lugar de Aldarís, xirar cara o L para toma-la pista de acceso ao repetidor do Monte Muralla. O gravado
atópase a uns 20 m de dita pista, cando esta bordea o cumio do monte pola súa vertente NW.

Emprazamento Topográfico
Emprázase na ladeira SW do Monte Murallla.

Utilización do entorno
Inculto. Pistas e plataformas das instalacións dun parque eólico.

Vexetación
Monte baixo de toxo.

Destrucións e Alteracións
Natural. Pistas e plataformas das instalacións dun parque eólico. Lume no entorno.

Tipo de Propiedade
Descrición
Segundo a ficha do Inventario de Patrimonio, trátase dunha cazoleta de forma regular e semiaberta, emprazada na
parte superior dunha gran rocha plana, e inclinada segundo a vertente da ladeira, orientándose cara o W, onde se
atopa a zona de Chan do Rego. A rocha destaca pola súa tonalidade, máis clara que as circundantes, a pesares de
tratarse dunha superficie na que abundan afloramentos similares. O diámetro da cazoleta e de 8 por 8 cm, cunha
profundidade de 2 cm.
Trala nosa visita ao lugar consideramos que se trata dun fenómeno erosivo producido polos elementos naturais (auga e
vento). Non antrópica.

Axentes do impacto
Axentes naturais. Parque eólico. Lume no entorno.

Distancia

A uns 30 m, o lume.

Situación
Cara o W.

Identificación e descrición do impacto
Pistas e plataformas das instalacións dun parque eólico. O lume non afectou ás rochas, pero sitúase a 30 m en
dirección N e 50 m en dirección W.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15042020

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petroglifo 2 de Monte Pedride

Provincia

A Coruña

Concello

Lousanne

Parroquia

Fruíme (San Martiño)

Lugar

Arribas

N' 1:50000

120

N° 1:20000

31

UTM X

516982

UTM Y

4730949

Altitude

600 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Portobravo tomar a estrada en dirección Rois. Tras pasar o lugar de Comparada, tomar a estrada en dirección a
Fruíme. A altura de Aldarís, xirar cara o L en dirección ao repetidor do Monte Muralla. Antes de chegar á pista de
acceso ao mesmo, tomar unha pista de terra que sae cara o W e bordea o Monte Muralla e o Monte Pedride polo N.
altura da portela que se extende entre ambas elevacións, chegamos a un cruce de pistas. Un cortalumes diríxese
cara o cume de Monte Pedride; unha vez eiquí a gravura atópase na ruptura da pendente cara o S, nun pequeno
afloramento de forma redondeada.

Emprazamento Topográfico
A gravura atópase próxima ao cume de Alto de Pedride, ao SW da mesma.

Utilización do entorno
Inculto.

Vexetación
Monte baixo de toxos e piñei ros illados.

Destrucións e Alteracións
Afectado polo lume.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
A coviña emprázase nunha rocha de forma redondeada e de pequenas dimensións, que acada unha altura de 1 m.
Presenta unha forma regular e aberta. O diámetro é de 8 x 7 cm, cunha fondura de 2 cm.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
O m.

Situación
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
Todo o monte está afectado polo lume. Ocupado por monte baixo de toxo e piñeiros illados. A superficie está
constituida por numerosos afloramentos que amosan coloración (negra) e piroclastia. Non se localizou o gravado.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urventes
Localización do gravado. Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento
e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15042021

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petróglifo de Fonte dos Tremos

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia

S. Martiño de Fruime

Lugar

Saramagoso

N° 1:50000

120

N° 1:20000

31

UTM X

516104

UTM Y

4729625

Altitude

472 msnm

Descrición de Accesos
Dende Portobravo toma-la estrada en dirección a Rois. Tras pasar o lugar de Comparada toma-la estrada en dirección
a Fruíme. No lugar de Aldarís, xirar cara o L para toma-la pista de acceso ó repetidor do Monte Muralla. Antes de
chegar á pista de acceso a este, tomar unha pista de terra que sae cara o W e bordea o Monte Muralla e o Monte
Pedride polo N. A altura da portela que se estende entre ambas elevacións, chegamos a un cruce de pistas. Seguindo
pola pista que tomaramos, ao chegar á altura dunha valgada onde a pista fai unha curva bastante pronunciada,
abandonamos a pista para subir pola ladeira NW do Outeiro da Corneta. O gravado atópase nun pequeno afloramento
a uns 150 m da pista.

Emprazamento Topográfico
Atópase a media ladeira, nunha das dorsais que dende o alto de O Cotón descenden cara o NW.

Utilización do entorno
Inculto e arborado de repoboación.

Vexetación
Monte baixo de toxos e gramíneas.

Destrucións e Alteracións
A erosión natural esconchou a rocha, afectando ao seu estado de conservación.

Tipo de Propiedade

Descrición
Aparecen dúas UTM diferentes, X: 516041, Y: 4729753 na ficha de Patrimonio. O gravado, constituido por unha única
cazoleta, sitúase na parte media-baixa dunha pequena rocha (1 m de altura), orientada por pendente xa que se
empraza na ladeira W do Outeiro da Corneta, próxima á zona corlecida como Fonte dos Tremos. O diámetro é de 5 por
5 cm, cunha profundidade de 1,50 cm.

Axentes do impacto
Axentes naturais.

Distancia
A O m.

Situación
Sobre o afloramento.

Identificación e descrición do impacto
Atópase na zona de incendios pero non se viu afectado

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras
entorno inmediato,
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu
baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15042022

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Name do xacemento

Cruz do Monte da Siroña

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia

Fruime (San Martiño)/Vilacova (Sta. Eulalia)

Lugar

Aldaris

N° 1:50000

120

N°1:20000

21

UTM X

516570

UTM Y

4734190

Altitude

520 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende Portobravo tomar a estrada en dirección Rois. Tras pasar o lugar de Comparada, tomar a estrada en dirección a
Fruime. A altura de Aldaris, tomar a pista cara o W en dirección ao Monte da Siroña. Unha vez nesta, tras andar 250
m., tomamos unha pista de terra cara o W en dirección ao cume, que desemboca nun cortalumes que se extende ao
longo da divisoria (sentido S-N). Ao chegar a un cerre, onde o cortalumes xira cara o W, continuamos uns 100 m. en
dirección LNL, até chegar a un conxunto de grandes afloramentos a xeito de balcón sobre o val. A gravura atópase nun
destes afloramentos.

Emprazarnento Topográfico
Emprázase na ruptura convexa da pendente, na vertente oriental da divisoria conformada polo Monte da Siroña, que
segue unha orientación NNL-SSW.

Utilización do entorno
Inculto e arborado de repoboación.

Vexetación
Monte baixo de toxos e piñeiros.

Destrucións e AlteracMns
A pouca fondura do surco fai que a gravura sexa pouco visibel, a pesares do seu bó estado de conservación. Lume.

Tipo de Propiedade
Descrición
A gravura consiste nunha cruz, posiblemente de término, orientada cara o NW. Localizase unha ampla lousa orientada
ao L, seguindo a pendente da vertente L do Monte de Siroña. O brazo longo mide 21 cm., sendo o corto de 16 cm. A
anchura do surco é de 1,5 cm, sendo a súa fondura de 0,50 m.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
O m.

Sii/Weith/
Sobre e arredor do xacemento.

Identificación e descrición do impacto
Lume: piroclastia e decoloración. Pedras con marcas de fogo.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15042N001

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Túmulo

Nome do xacemento

Mámoa do Monte Pión 1

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia
Lugar

Riatelo

N° 1:50000

120

N" 1:20000

31

UTM X

514165

UTM Y

4732470

Altitude

272 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello, coller a estrada que vai cara Filgueira e Seixido, pasalos de longo en nun cruce coller á
de pasar Ces (no 1:20000 chámanlle Riatelo), coller á dereita, sempre cara
esquerda en dirección Fruíme. Logo
man
Fruíme. A algo menos de un kilómetro atoparemos un cruce, onde colleremos á esquerda, e a menos de 1 km., a
esquerda da pista, atoparemos a mámoa.

Emprazamento Topográfico
Cruz.

Utilización do entorilo
Explotación forestal: repoboación de pifieiros.

Vexetación
Piñeiros e toxos, queimados. Algún carballo moi novo que resistiu o lume. Herbáceas.

Destrucións e Alteracións
Enorme burato de violación central, cunha gabia de acceso no W. Tamen fixeron unha trincheira no NL, pero fóra da
mámoa. Repoboación de piñeiros. Un poste de cemento. Lume.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Trátase dunha enorme mámoa situada nunha zona achairada (unha cruz), na ladeira occidental do Monte Pión. Está no
meio dunha finca adicada a repoboación forestal, e ardeu este verao. Está moi afectado por distintas causas que se
describen máis abaixo. Conserva á vista coiraza pétrea. As dimensións son as seguintes: diámetro N-S, 20,5 m.; L-W,
21 m. Altura, dende o S, 1,5 m.

Axentes do impacto

Antrópicos (furtivos). Repoboación forestal. Lume.

Distancia
m.

Situación
Sobre e arredor do túmulo.

Identificación e descrición do impacto
Escavacións furtivas: gabia de violación que vai do W ao centro do túmulo, onde hai unha violación de considerábeis
proporcións. Asímesmo hai outra trincheira de aproximadamente 1 x 4 m. na parte NL da mámoa, xunto (non sobre)
ela. Por outra banda, ao estar nunha finca adicada a repoboación de piheiros, vese alterada polas roturacións e polas
propias árbores. Ten tamén un poste de cemento fincado ao seu carón (NW). O lume contribúe a acelerar os procesos
erosivos sobre o túmulo, ao facer que se perda a cobertura vexetal que o protexe da acción da chuvia e o venta.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.

Clave de Identificación

GA15042N002

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Túmulo

Norne do xacemento

Mámoa do Monte Pión 2

Provincia

A Coruña

Concello

Lousame

Parroquia
Lugar

Silvarredonda

N" 1:50000

120

N' 1:20000

31

UTM X

514446

UTM Y

4732386

Altitude

313 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Dende a capital do concello, coller a estrada que vai cara Filgueira e Seixido, pasalos de iongo en nun cruce coller á esquerda
en dirección Fruíme. Logo de pasar Ces (no 1:20000 chámanlle Riatelo), coller á dereita, sempre cara Fruíme. A algo menos
de un kilómetro atoparemos un cruce, onde colleremos á esquerda, e a 1,3 km., nun rechán, á esquerda da pista, atoparemos
a mámoa, moi cerca da estrada.

Emprazamento Topográfico
Rechán na ladeira NL do Monte Pión.

Utilización do entorno
Explotación forestal: repoboación de eucaliptos e piñeiros.

Vexetación
Piñeiros i eucaliptos de considerábel tamaño, xa queimados. Tarnén toxos (queimados). Cara ao W, a uns 20 m., algún fento.

Destrucións e Alteracións
Grande cono de violación central alongado, cara o S-SL. Buratos feitos ao arrincar os piñeiros. Repoboación de piñeiros i
eucaliptos, que medran arredor e sobre o túmulo. Roturacións pola repoboación. Lume.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Trátase dun túmulo de considerábeis dimensións, se ben a masa tumular está rebaixada na parte S (a maior altura é cara o
N). A masa tumular está composta de terra e pedras, asomando mesmo pedras da coiraza (seixos brancos). As dimensións do
túmulo son as seguintes: diámetro N-S, 18 m.; L-W, 15,30 m. Altura máxima conservada, 90 cm.

Axentes do impacto

Antrópicos (furtivos). Repoboación forestal. Lume.

Distancia
O m.

Situación
Sobre e arredor do túmulo.

Idenuf.icación e descricMn do impacto
perder a cobertura
Ademáis dos descritos arriba (repoboación forestal e efectos secundarios da mesma), o lume, que fai
axentes
naturais
(chuvias, vento).
acelerado
o
proceso
erosivo
por
mor
de
vexetal do monumento, provocando así que se vexa
Na actualidade está cuberta de borralla.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
entorno inmediato, baixo
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu
control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.

Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

CONCELLO DE RIANXO

Respecto dos xacementos arqueolóxicos, os traballos realizados documentan a
presencia de 105 xacementos nas zonas afectadas polos incendios, dos cales 94 xa
estaban catalogados e 11 son inéditos (sinalados co código N máis númeración
correlativa). Do total, en 90 casos documéntase a existencia por mor dos lumes dun
impacto crítico, precisando ditos xacementos de medidas correctoras urxentes, a fin
de evitar a súa perda total ou parcial. Os outros xacementos mostran 11 impactos
severos, 1 moderado e 3 compatibles.
Respecto aos bens inmobles e etnográficos, documéntase a existencia de 1
elemento nas zonas prospectadas, afectado de modo crítico polo lume.

Clave de Identificación

GA15072001

Adscrición Cultural

ldade do Ferro

Tipoloxía

Castro

Nome do xacemento

O Castriño/Castro do Araño

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Araño (Sta. Eulalia)

Lugar

Traba

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

516575

UTM Y

4727179

Altitude

135 msnm

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 de Padrón a Rianxo. No km 14 collemos un desvío á dereita sinalizado a Sta Eulalia de Araño
e despois duns 400 m, collemos unha desviación á esquerda sinalizada a Traba. Xa por esta pista despois duns 200 m,
fronte á parroquial, collemos unha pista de terra á dereita que leva ao castro.

Emprazamento Topográfico
Na parte máis baixa da ladeira S do Monte de Agnela. No tramo medio do val do río Te.

Utilización do entorilo
Aproveitamento forestal.

VexetacMn
Piñeiros e monte baixo.

Destrucións e Alteracións
O castro está en bo estado de conservación, só alterado por axentes naturais e a abundante maleza que cubre a croa.

Tipo de Propiedade
Privado e mancomún.

Descrición
Asentamento castrexo cunha croa circular defendida por un parapeto que pecha case todo o recinto. A croa mide 82,10
m no eixe N-S e 57,20 m no eixe L-W; está lixeiramente inclinada cara o S e cara o L seguindo a pendente do terreo. O
parapeto interno rocléaa salvo no W, onde queda interrompido por un camiño, e no S por un valado de peche de finca.
Posibelmente o camiño sexa o antigo foxo que, na actualidade, está totalmente colmatado. O parapeto acada no NL a
súa maior altura (case 2 m dende o interior da croa, pero supera os 6 m dende o exterior). No L, e a continuación do
parapeto, aparece un aterrazamento duns 20 m que cae bruscamente aproveitando o desnivel do terreo. Ao NNW do
parapeto construíuse un depósito de cloración de augas. Unha pista asfaltada rodea todo o monte onde se atopa o
castro.

Descrición de Maten (lis
Na ficha de Manolo Lestón (1990) retírense muffios de man e abondosos anacos de cerámica, sen embargo nas
posteriores revisións xa non se fala de materials.

Medidas de protección
Protección integral e área de respeto (Concello).

A.ventes do impacto
Lume.

Distancia
Arredor.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio
inmediato, baixo control arqueolóxico.

na

área de protección integral do xacemento e o seu entorno

Clave de Identificación

GA15072004

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario/túmulo

Norne do xacemento

Mámoas de Monte Picoto

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N" 1: 50000

120

N" 1:20000

42

UTM X

520178

UTM Y

4727260

Altitude

170 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo -Padrón. No punto quilométrico 104 no límite dos concellos de Rianxo e Dodro, se
colle, á dereita, unha pista forestal que cruza todo o monte. O grupo de mámoas atópanse a ambos lados da pista. As
primeiras cinco están a man esquerda, no cumio do monte, e as restantes local ízanse 250 m. máis aló a man dereita.

Emprazamento Topogrtífico
Cumio do monte.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Piñeiros, eucaliptos e toxos.

Destrucións e Alteracións
Remocións de terra no entorno inmediato. Lume.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Ten unhas dimensións medias. É o situado máis ó N de todo o conxunto e no lugar máis alto. Ten uns eixos de 1850
m. (N-S) x 1860 m. (E-W), e unha altura de 210 m. ten unha violación central de 610 m.x 540 m. nos eixos anteriores
respectivamente e unha profundidade de 60 cm. Non foi reprospectada nas tarefas de 2001.

Axentes do impacto
Lume e remoción de terras por parte dun particular.

Distancia
Lume sobre a mámoa e remocións de terra uns 15 m. ó N.

Identificación e descrición do impacto
Lume sobre a mámoa e remocións de terra uns 15 m. ó N.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Balización e paralización das labouras de remoción de terras. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio
no entorno inmediato do xacemento, baixo control arqueolóxico.

ttJ=

i

Clave de Identificación

GA15072005

Adscrición Cultural

Neolitico

Tipoloxía

Lugar Funerario

Nome do xacemento

Mámoas de Campiños (6). Mámoa 1

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia
Lugar

Asados
Devesa

N" 1:50000

120

N" 1:20000

42

UTM X

519280

UTM Y

4725007

Altitude

130 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
No punto kilométrico 10,4 da estrada C-550 Padrón-Fisterra, xusto ó remate do carril de veiculos lentos existente nesta
estrada coller á esquerda a pista forestal que cruza os montes Picoto e Lioira en sentido NNE-SSW. Transcurridos
aproximadamente uns 3 kms dende o seu inicio, no momento en que pasa a SE do monte Lioira e comenza a bordealo
polo seu lado sur cara o oeste, deixar o coche e seguir o camiño de monte que a partir deste punto cruza o cumio do
monte en sentido norte-sur. Este camiño está xalonado a dereita e esquerda polo total destas seis mámoas.

Emprazamento Topográfico
Cumio do monte.

Utilización do entorno
Monte baixo con pirieiros e eucaliptos.

Vexetación
Nas orientacións Sur, Leste e Oeste hai eucaliptos, piñeiros, fentos e toxos. Na orientación

Destrucións e Alteracións
Todas as mamoas sufriron as consecuencias de seren escavadas por furtivos; presentando na actualidade diversos
grados de conservación, dende as medianamente ben conservadas ate as case totalmente destruidas. Mámoa
prácticamente destruida con restos visibles da coiraza polo No rt e, Leste e Sur. A zona Oeste está totalmente arrasada
por causa posiblemente dunha pista localizada nese lateral.

Tipo de Propiedade
Descricitin
A Mámoa 1 atópase xusto á esquerda da pista forestal. Debendo ser orixinalmente de considerables dimensións, cuns
2m de altura aproximada, na actualidade pode considerarse unha emimámoa, posto que toda a súa parte occidental e
central fai tempo deixou de existir, seguramente no momento da construcción da pista forestal ou dalgúns camiños
próximos. Presenta visibles os restos dun posible chanto da cámara. O seu estado de conservación é moi malo.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Toda a zona na que está situada a mámoa está afectada polo lume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072006

Adscrición Cultural

ldade do Ferro

Tipoloxia

Castro/Asentamento fortificado

Norne do xacemento

As Sercas

Provincia

A Coruña

Canee/lo

Rianxo

Parroquia

Santa María de 'soma

Lugar

Quintáns.

N" 1:50000

152

N" 1:20000

12

UTM X

520510

UTM Y

4723690

Altitude

150

Descrkión de Accesos
Estrada C-550 de Padrón a Rianxo. Percorridos uns 8,5 km e no lugar de Bexo, tomamos á esquerda a desviación que
leva a Catoira e a Rianxo pola costa. Despois de pasa-la Ponte de Catoira, e tras percorrer uns 2 km, chegamos ó
lugar de Quintáns e atopamos o castro no lado dereito da estrada, na cota mais alta da zona.

Emprazantento Topográfico
Cumio do Monte Quintáns.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Eucaliptos e monte baixo .No entorno hai xestas, toxos, fentos, eucaliptos, piheiros e carballos.

Destrucións e Alteracións
Actualmente conserva todas as süas estruturas, pero sufre un proceso de degradación bastante acentuado pola súa
situación topográfica. Suxeito a unha erosión moi forte ó que tamón axuda que a superficie fose castigada.

Tipo de Propiedade
Mancomún.

Descrición
Ten unha forma alongada ou elíptica, cuns 105 metros de longo e uns 50 metros na parte mais ancha. Ten un só
recinto rodeando toda a croa por unha dobre muralla. A muralla interna ten una altura duns 2 metros e está formada
por sillares de pedra sen traballar. A segunda muralla, a exterior, está separada da primeira 8 metros ó N; 15 metros ó
L; 11 metros ó W e uns 20 metros ó SW. Ten a mesma factura que a primeira e unha altura que vai desde os 1,25
metros no lado L ata os 5 metros do SW. Polo SW é onde se pode ver un aterrazamento por debaixo da dobre muralla,
aínda que este puidera pertencer ó sistema de acceso ó castro, xa que a dobre muralla rómpese neste lado para
converterse nunha rampa de acceso ó recinto interior. Por outra parte, no S tomos unha especie de muro semicircular
adosado á muralla, diante da rampa de acceso, que puidera ser algún sistema defensivo, torre ou porta. No lado SW
por debaixo da última muralla temos un amplo espazo que puido estar ocupado polo foso e hoxe estar colmatado.

Descrición de Materiais
Tégulas e gran cantidade de cerámica castrexa. Aparecen derrubes e restos de murallas pero non material en
superficie dado que está cuberto de monte baixo (no 2006).

Procedencia
Superficie.

Medidas de protección
Sinalización e consolidación dos muros en proceso de derrumbe.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Dentro dos 200 m de perímetro de cautela.

Identificación e descrición do impacto
Castro localizado fora da área queimada pero dentro dos 200 m de perímetro de cautela.

Cualificación do Impacto
Moderado

Medidas Correctoras
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección integral do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072007

Adscrición Cultural

Idade do Ferro

Tipoloxia

Castro/Asentamento fortificado

Nome do xacemento

Castro da Urela/Castro de Rianxiño (tamén coñecido como Agro do Campo)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Rianxiño

N° 1:50000

152

N° 1:20000

11

UTM X

515895

UTM Y

4722973

Altitude

60 m.

Descrición de Accesos
Dende a capital, Rianxo, a 1 km. Sitúase o lugar de Rianxiño, perla do Instituto de Secundaria. Chégase ó castro por
un camirio que se dirixe as aldeas de Laxide e Pazo e que atravesa o castro. Tamén se acede dende a Idea de As
Valgas, por un camiño que pasa a carón das defensas do sector NO.

Emprazamento Topográfico
Estribacións derradeiras do Monte da Pena, orientación SO.

Utilización do entorno
Forestal e agrícola.

Vexetación
N, S e L eucaliptos, fentos e xestas; O viñas e leiras.

Destrucións e Alteracións
Estado de conservación aceptable, senda as tarefas agrícolas a sús principal ameaza, principalmente no sector S do
mesmo.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Na
Antigas U.T.M. X: 515920e Y: 4722940. Presenta unha forma circular e unha inclinación de SaN e de L a O.
o
castro
está
rodeado
completamente
por
un
camiño,
aínda
que
öNe0o
castro
supera
a
acotación
do
actualidade
camiño e mostra abundantes aterrazamentos nunha pendente bastante brusca. En realidade ó N. O castro remata nun
muro que define ben a croa e logo unha pendente bastante forte aparece outro aterrazamento a uns 22 m. E o camiño
a uns 50 m. Do anteriro aterrazamento. Ten unhas dimensións de 82 m. No eixo N-S e 60 m. No eixo L-0. Ö Leste,
ande as defensas naturais son menores, presenta un parapeto defensivo duns 3 m. De altura cara o interior e de 4,50
m. Cara o exterior (en dirección ó camiño). Polo Sur a defensa natural é inexistente, mais nese lateral o parapeto
na
perdeuse pola roturación continuada. E posible que tanto neste lado como no Leste tras o parapeto houbese un foxo
forte, pero pódense ver
mai
é
polos
cultivos.
Cara
o
Oeste,
despois
do
camiño,
a
pendente
actualidade colmatado
varios muros e aterrazamentos. A uns 35 m. Aparece unha muralla que poidera ser á da croa, xa que está inclinada de
Leste a Oeste. 30 m. Máis abaixo a parece un camiño que descrebe un pequeno aterrazamento. A uns 10 m. Existe un
muro de 1,20 m. De altura que fai un aterrazamento e auns 24 m. Outro muro de 1 m. De altura que fai un novo
aterrazamento.

Medidas de protección
Sinalización.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Unicamente unha parte do castro foi afectada polo lume, o lateral S.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio
inmediato, baixo control arqueolóxico.

na

área de protección do xacemento e o seu entorno
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Clave de Identificación

GA15072008

Adscrición Cultural

Idade do Ferro

Tipoloxía

Castro

Nome do xacemento

Punta do Castro

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. María de Leiro

Lugar

Brión

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516520

UTM Y

4720740

Altitude

16 m

Descrición de Accesos
Uns 2 km. despois de Rianxo, pola estrada que val a Catoira pola costa, atopamos a aldea de Brión á dereita. Dende
aquí sae un camiño con dirección S que chega á praia Lodeira, o castro sitúase ó final desta, en direccion W, nunha
punta mariña.

Emprazamento Topográfico
Punta mariña.

Utilización do entorno
Baldío.

Ve.vetación
Toxos e herba.

Destrucións e Alteracións
O castro atópase ben conservado, con todos os seus elementos defensivos, pero sof re un forte proceso erosivo pola
acción das mareas na base do mesmo.

Tipo de Propiedade
Pública.

DescriciOn
Asentamento costeiro que ten forma elíptica e está emprazado nunha península alongada en dirección N-S. Na
actualidade atópase totalmente cuberto de vexetación.

Descrición de Materiais
Tegula e imbrex, cerámica común (un anaco pequeno). Aparecen en superficie unha pedra granítica de sección case
circular, cabe a posibilidade de que estivera traballada a modo de fuste.

Medidas de protección
Sinalización.

Axentes do impacto
Naturais. Lume

Distancia
Inmediata

Situación
A superficie do castro foi totalmente calcinada agás a parte da entrada onde se localizan restos visibles e importantes
da muralla. A acción das fortes choivas podería provocar escorrentías de materials cara o mar.

Identificación e descrición do impacto
Toda a península onde se atopa o castro foi queimada.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072009

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Túmulo

Nome do xacemento

Mámoa dos Campiños II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. María de Asados

Lugar

Concha Vieira

N° 1:50000

120

N° 1:20000

42

UTM X

519560

UTM Y

4724300

Altitude

155 msnm

Descrición de Accesos
Estrada C-550 de Padrón a Ribeira. No límite dos concellos de Dodro e Rianxo, no PK-10,5 no Alto de Paradauga,
coller un desvío á esquerda por unha pista de terra que pasa pola aba W do monte Loiro. Despois duns 2,5 km remata
a pista no trazado novo da estrada Dodro - Rianxo. Continuar uns 300 m pola nova estrada e coller unha pista forestal
de terra á esquerda da estrada e atravesámo-lo conxunto megalítico de Os Campiños I e continuamos a través dela
uns 700 m ata chegar o segundo conxunto megalítico de Os Campiños, sendo o túmulo 1 o primeiro que atopamos á
beira dereita da pista forestal.

Emprazamento Topográfico
Espolón amesetado do Monte Loiro.

Utilización do entorno
Aproveitamento forestal e baldío.

Vexetación
Piñeiros, eucaliptos e monte baixo.

DestrucMns e Alteracións
Os túmulos conservanse bastante ben, con grandes violacións e cos ortostatos caídos e desprazados do seu lugar
orixinal.

Tipo de Propiedade
Comunal.

Descrición
Coordenadas alternativas: x-519650, y-4724260. Conxunto de tres túmulos (GA15072009, 079 e 080). Atópanse a 800
m o S-SL do outro conxunto megalítico de Os Campiños. Este túmulo está moi arrasado, mide 9,30 m NL-SW e 8,90 no
NW-SL. Ten unha altura de 0,50 m. Presenta numerosos buracos en toda a superficie tumular debido as plantacións de
piñeiros.

Medidas de protección
Sinalización.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Orn

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072011

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario, túmulo megalítico

Nome do xacemento

Mámoa de Piñeiro

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de lsorna

Lugar

Piñeiro

N°1:500(11)

120

N° 1:20000

42

UTM X

520740

UTM Y

4725380

Altitude

70 m

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Cállese o desvío sinalizado cara lsoma, tras pasar lsorna atópase o lugar de Piñeiro. Pasado
Piñeiro, onde remata a estrada cállese un camiño de terra, a mámoa atópase no cruzamento coa Vía Rápida.

Etnprazamento Topográfico
Espolón no Monte do Couto.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Cara ó N eucaliptos, piheiros, toxos e fentos; S e L piñeiros e fentos; W eucaliptos, piñeiros e fentos.

Destracións e Alteracións
A mámoa atópase nun lamentable estado de conservación pois, ademais do lume, que non Ile afectou moito pois
conserva parte do túmulo, parece localizarse no medio dunha lifia de paso posiblemente en uso durante o momento
dos lumes e na actualidade. Así mesmo, viuse alterado o entorno inmediato da mesma, cara o L-SL.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Antigas U.T.M. X: 520740 e Y: 4725380. A mámoa ten unhas dimensións reducidas, de 14,50 X 15,90 m nos eixes N-S
e L-W, respectivamente, e unha altura de 1,20 m. Presenta un burato de violación central de 3 X 2,60 m nos eixes
anteriores e unha profundidade de 0,45 m. Non se aprecia a cámara, pero si o corredor, a causa dunha inflexión
estreita na masa tumular, e estaría orientado ó SL. E posible que tamén posúa anel perimetral.

Medidas de protección
Sinalización.

Axentes do impacto
Lume, remocións de terra e unha pista forestal.

Distancia
Inmediata.

Situación

Entorno e superficie.

III

Hl

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira viuse afectada polo lume. Sobre dita mámoa discorre un paso aberto en dirección NE-SO, de 3,30m de
ancho, atravesándoa; ó mesmo tempo no lateral NL da mesma realizáronse unha serie de tarefas de remoción de
terras, creando unha depresión que afecta directamente a unha parte da masa tumular.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Balizado. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico. Restauración da masa tumular.

Clave de Identificación

GA15072012

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipolo.via

Túmulo megalítico

Nome do xacemento

Mámoa de Somoza

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Somoza

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518140

UTM Y

4724660

Altitude

140 m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Padrón. Percorridos 4 quilómetros chegamos a Santa María de Asados, aquí collemos unha desviación
á dereita que leva ó lugar de Somoza; dende aquí cóllese un camiño que ascende ó Monte Pelotiña, a mámoa sitúase
a carón do camiño tras percorrer uns 500 m. dende Somoza.

Emprazamento Topográfico
Espolón do Monte Pelotiña.

Utilización do entorno
Explotación forestal.

Vexetación
N e O eucaliptos e fentos; S e L eucaliptos, piñeiros e fentos.

Destrucións e Alteracións
Non presenta destruccións importantes, só as alteracións debidas ós axentes naturais.

Tipo de Propiedade
Mancomún.

Descrición
Presenta unhas dimensións de 11,30 m. no eixo N-S e 13,50 m. no eixo L-0, e unha altura é de 45 cm. Ten unha
violación central inapreciable. Atópase case completamente arrasado.

Medidas de protección
Sinalización.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán foi afectado polo turne.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072013

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario, túmulo megalítico

Nome do xacemento

Mámoas do Monte da Pena, número 1

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Somoza

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518220

UTM Y

4724380

Altitude

145 msnm

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Padrón-Ribeira. No km 8,5, no pobo de Bexo, collemos a desviación á esquerda sinalizada a
Rianxo, pola costa. Tras uns 9 km, no lugar de Abuín, tomamos unha desviación á dereita, por unha pista de terra que
ascende ó Monte da Pena. Continuamos por dita pista uns 2,5 km ata chegar ó seu final, onde se xunta coa estrada
Dodro-Rianxo. Uns 200 m antes da intersección ca estrada atópanse as mámoas, sendo a número I a primeira que
atopamos se seguimos este acceso.

Emprazamento Topográfico
Collado de paso entre o Monte Pelotiña e o Monte da Pena.

Utilización do entorno
Aproveitamento forestal e baldío.

Vexetación
Pirleiros, eucaliptos, toxos e monte baixo.

Destrucións e Alteracións
Atópase en boas condicións de conservación, só afectada polos axentes naturais. Presenta unha grande violación da
cámara. Desaparecida, a causa da construcción da Vía Rápida do Barbanza (VG-11).

Tipo de Propiedade
Mancomún.

Descrición
Este túmulo é o situado máis ó N do conxunto de mámoas. Ten unhas dimensións de 20,60 x 20,70 m nos eixos N-S e
L-W, respectivamente, e unha profundidade de 20 cm.

Identificación e descrición do impacto
Destruido

Cualificación do Impacto
Crítico.

Clave de Identificación

GA15072014

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Túmulo indeterminado/rnegalítico

Nome do xacemento

Mámoa de Mourelles

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Araño(Sta. Baia)

Lugar

Castiñeiriña

N°1:5(11)00

120

N°1:20000

41

UTM X

518438

UTM Y

4726353

Altitude

110 msnm

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 de Padrón a Ribeira. No km 11,8, no lugar de Bures collemos o desvío sinalizado a Rianxo, percorrido
aproximadamente 1 km e a man dereita localizase o monte Mourelles. A mámoa localizase á beira dun camiño que parte a
carón dunha casa situada á beira da estrada.

Emprazamento Topográfico
Penechaira no cumio do Monte Mourelles.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
N piñeiros, plantación de castiñeiros e fentos; S, L e O piñeiros e fentos.

Destrucións e Alteracións
Atópase en bo estado de conservación.

Tipo de Propiedade
Mancomunidade.

Descrición
A mámoa ten unhas dimensións de 20 x 18 m nos eixes N-S e L-W respectivamente, e unha altura de 80 cm. Ten unha
violación central de 5,30 x 5,50 m e unha fondura de 40 cm. Na revisión que se fixo con posterioridade á elaboración da
primeira ficha, as medidas sería 22,30 x 26, 50 m. Asemade, mudaron as coordenadas, que serían: X: 518401, Y: 4726334.

Medidas de protección
Sinalización. Protección integral do concello.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Menos de 200 m.

Identificación e descrición do impacto

A mámoa non foi afectada polo lume, pero localizase dentro dos 200 m da área de cautela.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072015

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario, túmulo megalítico

Nonie do xacemento

Mámoas do Monte da Pena II ( t amén coñecida co número 4).

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Somoza

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518133

UTM Y

4724172

Altitude

140-150 m.s.n.m

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 de Padrón-Ribeira. No quilómetro 8,5, no pobo de Bexo, cállese unha desviación á esquerda
sinalizada a Rianxo (pola costa). Tras uns 9 qm., no lugar de Abuín, cállese outra desviación á direita, por unha pista
de terra que ascende ó Monte da Pena. Continúase por esta pista 2,5 km. Ata chegar ó seu final, onde se xunta coa
estrada nova Dodro-Rianxo. Dende uns 200 m. ,antes da intersección coa nova estrada, atópanse un grupo de
mámoas sende ésta, a número 4, a primeira que atopamos.

Emprazamento Topográfico
Portela de paso entre o Monte Pelotiña e o Monte da Pena.

Utilización do entorilo
Aproveitamento forestal e baldío.

Vexetación
Eucaliptos, fentos e toxos.

Destrucións e Alteraciáns
Ben conservada, afectada únicamente polos axentes naturais. Presenta burato de violación. O lume afectou bastante ó
xacemento.

Tipo de Propiedade
Mancomún.

Descrición
Este túmulo é o situado máis caa oSeo primeiro que se atopa do conxunto. As súas dimensións son de 20 X 22,20 m.
Nos eixos NS e L_O, respectivamente e unha altura de 2 m. Presenta unha violación central de 4,30 X 4,90 m. Nos
rnesmos eixos, e unha profundidade de 1,10 m. Ten unha cámara poligonal con dous ortostatos á vista, un deles caído
no centro da violación, as dimensións do outro son de 0,90 m. de alto e 0,70 m. de ancho. Posúe corredor, do que se
poden ver varios ortostatos asomando en superficie

Medidas de protección
Sinalización.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán viuse afectado polo ume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072016

Adscrición Cultural

Idade de Ferro

Tipoloxia

Asentamento-Castro

Nome do xacernento

Castro de Foxacos

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. Eulalia de Araño

Lugar

Foxacos.

N°1:50000

120

N° 1:20000

42

UTM X

519859

UTM Y

4727883

Altitude

228 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 de Padrón a Ribeira. No quilómetro 10400 no alto de Paradauga, coller unha desviación á
dereita que leva a Teaio, tras uns 500 m. chégase ó castro, a esquerda da carretera.

Emprazamento Topográfico
Cumio dun espolón de dirección NE-SW, do monte Bexo.

Utilización do entorno
Baldío.

Vexetación
N e L eucaliptos, piñeiros, toxos e herbáceas; S e O eucaliptos, toxos e herbáceas.

Destrucións e Alteracións
Non se aprecia.

Tipo de Propiedade
Mancomún.

Descrición
O castro aparece totalmente arrasado pola acción dos axentes naturais e non conserva estructuras defensivas nen
habitacionais visibles. Só podemos pensar na existencia do castro polo seu emprazamento topográfico e pola situación
estratéxica que ocupa na parte alta do val do río Te. Topónimo rexistrado GA15072TOP.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o espolón foi efectado polo ume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control

arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072017

Adscrición Cultural

Idade do Ferro

Tipoloxia

Castro

Norne do xacemento

Castro Barbudo

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Taragoña (San Salvador)

Lugar

Ourille

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

515074

UTM Y

4727366

Altitude

332 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 de Padrón a Ribeira. No km. 14 coller un desvío á dereita da estrada sinalizada a Sta. Eulalia
de Araño e Ourille. Logo de pasar Araño continuar pola estrada uns 2,5 km. até chegar a un cruce de pistas onde
ternos que coller a da esquerda, que leva a Ourille. Despois de percorrer 1,5 km. chegamos a Ourille, e no pobo ternos
que coller unha pista de terra que ascende ao Castro Barbudo, a uns 700 m.

Emprazamento Topográfico
Cumio dun espolón de dirección SSW, na parte máis meridional do monte de Agnela.

Utilización do entorno
Aproveitamento forestal e baldío.

Vexetación
N e O eucaliptos, piñeiros, toxoe e fentos; L pifieiros, toxos e fentos; S toxos e fentos.

Destrucións e Alteracións
Non se aprecian restos de estructuras no castro, polo que se supoñe a total destrucción do mesmo (Manolo Lestón o
ano anterior suxerfa que fose tan só un topónimo). A suposta croa e as terrazas están moi alteradas pola acción dos
axentes naturais, pero tamén por moitas das partes do castro pódense ver canteiras, algunha recente.

Tipo de Propiedade
Mancomunidade.

Descrición
O castro está totalmente destruido, non se aprecian estruturas de tipo defensivo nin habitacional, só podemos pensar
na existenza do castro polo emprazamento topográfico que ocupa e pola súa situación estratéxica que ten no tramo
final do val do río Te. No castro pódese ver unha terraza ou croa sen límites ben definidos e varios aterrazamentos non
moi evidentes na parte N e NW, onde as defensas naturais do castro máis reducidas.

Medidas de protección
Non ten protección por non ter estruturas visíbeis. Só un área de cautela.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o cumio foi afectado polo ume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072018

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario, túmulo megalítico

Nome do xacemento

Mámoa da Espiñeira / Mámoa do Corniño

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar
N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516675

UTM Y

4722737

Altitude

107 msnm

Descrición de Accesos
A 2 km. pola estrada que leva a Catoira pola costa dende Rianxo, chegamos ó lugar de Brión; aquí collemos unha
desviación á esquerda que leva cara ó N ata o Monte da Pena. A mámoa localizase a 1 km do cruce, nun espolón de
dirección NW do Monte da Pena, chamado de Espiñeira ou O Corniño.

Emprazamento Topográfico
Chan no espolón de dirección NW do Monte da Pena.

Utilización do entorno
Explotación forestal.

Vexetación
Bosque de piñeiros, eucaliptos e toxo.

Destrucións e Alteracións
A mámoa xa non conserva moita altura, e presenta unha violación de grandes dimensións, pero a súa conservación
non é mala.

Tipo de Propiedade
Descrición
A mámoa ten unhas dimensións de 14 x 15 m nos eixes N-S e L-W, cunha violación central nos eixes anteriores de
7,20X7,50 m e unha altura de 0,50 m. A profundidade do burato de violación é de 0,40 m. Posiblemente contaría cunha
coiraza de pedras pequenas.

Identificación e descrición do impacto
Posiblemente destruida tras efectuar unhas labores de acondicionamento do terreo (aterrazamentos) para un picadeiro
recentemente construido.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Clave de Identificación

GA15072019

Adscrición Cultural

ldade Do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petroglifos de A Foxa Vella

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados (Sta. María)

Lugar

Foxa Vella

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518643

UTM Y

4724500

Altitude

110 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Padrón. O xacemento sitúase por debaixo da marxe dereita do terraplén da estrada; na beira da ladeira
do monte Pelotiña e a uns 20 m. dun recheo sito a carón do vial para a construcción dunha gasoliñeira.

Emprazamento Topográfico
Tramo medio dunha ladeira de monte na cabeceira do val de Leiro.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxos e xestas. Piñeiros e eucaliptos.

Vexetación
S e O eucaliptos, piñeiros e toxos; N eucaliptos e toxos e L piñeiros e toxos.

Destrucións e Alteraciäns
Non se aprecian.

Tipo de Propiedade
Comunal dos viciños de Leiro.

Descrición
Laxe granítica de 4,6 m. de lonxitude en sentido E-W e 6 m. N-S, dividida N-S por un surco que puido ser artificial.Ao W
do mesmo aprécianse alomenos sete coviñass de aprox. 5 cm. de diámetro, dispostas de xeito irregular e
aparentemente non ligadas a outros motivos, así coma un círculo con coviña central (17 cm. diámetro) e un doble
círculo con cazoleta central (29 cm. diámetro) e radio, relacionados entre sí mediante dous surcos que se prolongan
nun surco único de trazo curvo. Entre ambas gravuras dispóñense doce coviñas de aproximadamente 2 cm. de
diámetro. Ao S desta composición aparece a impronta dunha man dereita. Xunto a estes motivos existen outros non
ben definidos. Ao L da mencionada división aprécianse os seguintes motivos: unha gravura composta por seis círculos
concéntricos con coviría central (diámetro máx. 45 cm) e tres círculos simples con cazoleta (15 cm. diámetro),
dispostos arredor do anterior, a representación dunha alabarda e algunhas pequenas coviñas illadas. lntrusivas a estas
gravuras, pero sin alteralas, aparecen alomenos 15 cruces de surco máis pronunciado e unha estrela de David, xunto a
uns trazos irrecoñecíbeis. En xeral, as gravuras encóntranse bastante erosionadas. A propia estrutura da rocha amosa
graves alteracións, como é o caso de desconchados pontuais de capas superficiais, que poden porier en perigo a
pervivencia das representacións. Na revisión da ficha danse unhas novas coordenadas, que son, X: 518563 e Y:

4724450.

Medidas de protección
B.I.0

Axentes do impacto
Lume e maquinaria pesada.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira foi afectada polo lume. A laxe acadou unha coloración avermellada e ennegrecida en algunhas zonas
debido á acción do lume e, ademais, presenta pegadas do paso de maquinaria pesada sobre a súa superficie.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte

Clave de Identificación

GA15072020

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Norne do xacemento

Petroglifos de Os Mouchos.

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro.

Lugar

Os Mouchos/Brión.

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516964

UTM Y

4721279

Altitude

40 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Ó chegar a Brión, tómase unha desviación sinalizada á dereita ata a praia de As
Cunchas/Lodeiro. Antes de chegar a dita praia atópase a man esquerda da pista un outeiro, no seu cumio e ladeira LE
localízanse as gravuras.

Emprazamento Topográfico
Cumio e ladeira SL dun outerio sobre un val litoral. Ladeira.

Utilización do entorno
Cultivos, piheiros e monte baixo de toxo e xesta. Hai algún piñeiro e fentos próximos.

Vexetación
Pineiros, monte de toxo e xesta. No entorno das laxes hai toxos.

Destrucións e Alteracións
Atópase afectado pola erosión natural na súa zona superior e os traballos de edificación e extracción de pedra que
afectan fundamentalmente á ladeira SL do couto. A casa atópase ao W. As laxes presentan coloración avermellada.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Gravados situados na zona superior do Alto dos Mouchos: A) Tramo superior da ladeira Leste do Alto dos Mouchos.
Nunha laxe semicuberta pola terra vexetal inscríbese a figura dun cuadrúpedo de 42 cm. de lonxitude, orientado 0-NO
e dotado de fendedura bucal. As patas debuxábanse mediante tres trazos. B) A 10 m. ó Leste de A), na cara superior
dunha laxe orientada ó Leste apreciase un pequeno zoomorfo, moi erosionado, de 23 cm. de lonxitude. Na cara inferior
de dita pedra, ata o Leste, aparece un cuadrúpedo indeterminado de 34 cm. de lonxitude. C) Uns 5 m. ó L-NL de B),
nunha pequena laxe granítica orientada ó Leste obsérvanse os restos moi erosionados dun posible zoomorfo,
actualmente incompleto a causa do desgaste da rocha. A 2 m. deste gravado, ata o Norte, aparece unha cazoleta de 6
cm. de diámetro. D) A 40 m. ó Norte de C), nun afloramento existente na cara Norte do Alto, inscríbense os restos de
tres zoomorfos de pequeno tamaño, 32 cm. o maior, posiblemente acéfalos. Gravados situados na ladeira SL do Alto
dos Monchos. Se trata do conxunto de gravados mellor conservado de todo o municipio, á vez que ofrece as figuras de
maior tamaño de todas as descubertas en Rianxo. E) Unha laxe situada a 12 m. ó Leste dunha casa de pedra en
construcción. Os motivos representados se disporeien en dous planos, superior e inferior. No plano superior obsérvase a
existencia de varios zoomorfos incompletos, separados por unha diaclasa dunha combinación de surcos curvos e
rectos que enmarcan ó menos 30 pequenas cazoletas. A dereita deste motivo aparece un cervo macho de gran
execución. Móstrase incompleta, faltando os cartos traseiros. O plano inferior presenta unha zona central ocupada por
un cervo con cornamenta e liña a modo de colar, detrás do cal se dispón outro cuadrúpedo, na actualidade incompleto
debido á ruptura da rocha nesa zona.

Unha diaclasa separa estos gravados doutro conxunto de motivos entre os que destaca a existencia dunha posible
escea de equitación, formada pola figura dun équido de 80 cm. de lonxitude, sobre o que parece dispoñerse un posible
antropomorfo, detrás do cal aparecen outros dous cuadrúpedos de menor tamaño. No exterior Sur da mesma pedra
aparecen outros catro cuadrúpedos, dispostos en sentido descendente. Finalmente, á dereita, neste mesmo
afloramento, obsérvanse varios motivos circulares, consistentes nunha circunferencia simple, unha combinación de
catro círculos concéntricos con cazoletas no seu interior e un conxunto de trazos curvos que puideron pertencer a catro
circunferencias concéntricas incompletas. F) A laxe situada a 18 m. ó Sur da anterior, presenta una forte inclinación ata
o Leste, alcanzando case a verticalidade. Nela represéntase a figura dun cervo de grandes dimensións, de 1 m. de alto
e 0,70 m. de lonxitude, forte cornamenta e surco en U moi marcado. Por enriba, na marxe dereita da pedra, obsérvanse
dous cérvidos, un deles macho, e por debaixo deles, un zoomorfo incompleto. G) e H), contiguas a F) localízanse dous
pequenas laxes, a primeira das cales amosa a figura de dous zoomorfos opostos polos seus cartos traseiros, un deles
incompleto. Na outra rocha aparecen dous cérvidos, un itifálico e o outro con fendedura bucal. I) A 15 m.(5 SL de E)
localizase unha laxe de grandes dimensións inclinada ó Leste. Na marxe esquerda represéntanse dous cuadrúpedos
que miran cara un círculo incompleto con cazoletas no seu interior, o situado en posición inferior parece unir o seu
apéndice caudal a dous pequenos círculos. Neste mesmo afloramento, case a nivel do chan, inscríbense as figuras de
dous cuadrúpedos, dispostos un enriba do outro en posicións opostas, de maneira que o trazo que marca a liña do
pescozo de un deles debuxa, á vez, os cartos traseiros do situado en posición

Medidas de protección
B.I.C., precisa sinalización e paralización da extracción de pedra.
Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata

Situación
Arredores e superficie

Identificación e descrición do impacto
Todo o arredor está queimado e tamén está próximo a unha vivenda.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072021

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipolo.via

Lugar con representación gráfica ao ár libre

Nome do xacemento

Petroglifos de Sobrelodeiro

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Leiro (Sta. María)

Lugar

Sobrelodeiro

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516988

UTM Y

4721045

Altitude

30 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Brión. Ao chegar a Brión tómase un desvío sinalizado cara a praia das Cunchas. As gravuras
localízanse nun pequeno outeiro constituido por un afloramento granítico situado á dereita da pista inmediatamente
antes dunha curva despois da cal se accede á praia de Lodeiro-As Cunchas.

Emprazamento Topográfico
Pequeno outeiro constituido por un afloramento granítico orientado ao SL no interior dun val situado sobre a liña de
costa.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e xesta. Piñeiros. Terras de cultivo e vides.

Vexetación
N toxos , pastos e vides; S toxos, fentos e xestas; L piñeiros, carballos e toxos; O carballo,

Destrucións e Alteracións
O afloramento onde se sitúan as gravuras atópase afectado pola extracción de pedra en toda a cara S. A gravura 2.4.
posibelmente fora parcialmente destruido pola pista de acceso á praia. Tódalas gravuras están moi erosionadas.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
1: Pequeno afloramento granítico, situado na zona máis alta do outeiro, de 3,5 m. de lonxitude, afectado pola
extracción de pedra no seu lado S. As gravuras localízanse na cara NW da laxe, suf rindo un alto grao de erosión. Os
motivos representados consisten nun trazo circular incompleto de aproximadamente 3 cm. de diámetro. A esquerda do
círculo localízanse os restos, preacticamente irrecoñecíbeis, dun pequeno zoomorfo. 2: Pequeno afloramento granítico,
situado a 10 m. en dirección SL do anterior, dividido en dous planos por unha grieta transversal. No lado L da rocha
obsérvase unha gravura consistente nun rectángulo incompleto, reticulado en catro espazos internos mediante tres
tiñas horizontais. Ao lado obsérvanse restos dun trazo curvo. No outro plano da rocha hai unha representación moi
erosionada, practicamente destruida, de dous zoomorfos con trazos rectilíneos sobre o lombo (posíbel escena de doma
ou equitación). 3: Laxe situada a 10 m ao L-NL da anterior, afectada por traballos de extracción de pedra. Presenta
unha inclinación cara o L, con tres zonas de gravuras: - zona superior: trazos moi erosionados dun posíbel zoomorfo; zona meia: representación moi erosionada de dous zoomorfos cuxas cabezas se orientan cara un motivo circular, en
dirección S; - zona inferior: restos de dous zoomorfos incompletos. 4: Laxe situada a uns 100 m. ao NNL de 1, na
marxe dereita da pista que conduce á praia d'as Cunchas. Trátase dun afloramento granítico, posibelmente cortado
pola pista e parcialmente cuberto pola capa de terra vexetal, que presenta unhas marcas debidas á acción da
maquinaria empregada na construcción do acceso á praia. A rocha aparece dividida por varias fracturas naturais, coas
gravuras dispostas en dous grupos: 1: cara N da laxe: presenta un círculo incompleto debido á erosión, de aprox. 20

cm. de diámetro, e, á súa esquerda, a representación dun zoomorfo itifálico de 50 cm de lonxitude erosionadas.
orientado cara o W, cuxos cuartos traseiros e dianteiros foron realizados mediante tres trazos. 2: Na vertente SL da
pedra obsérvanse dúas representacións: un posíbel podomorfo bastante erosionado, e un zoomorfo orientado cara o N,
cuxos cuartos traseiros e dianteiros formáronse mediante tres tiñas de gravura cada un. Mide 23 cm de lonxitude, e se
atopa moi erosionado. A carón destas gravuras aprécianse restos doutros trazos non identificados. As coordenadas
vellas son as seguintes, X: 516950, Y:4721030. Na revisión da ficha do 2001 só puideron observar a laxe 1. Trala visita
polo lume do 2006, non se localizaron ningunha das laxes con gravuras, posiblemente isto sexa unha consecuencia da
dedicación do terreo próximo á zona de afloramentos hoxe visibles á agricultura. Nas coordenadas antigas e revisadas
sitúase unha leira sen presencia de afloramento a simple vista.

Medidas de protección
B.I.C. Consta no P.X.O.M. de Rianxo.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e sueperficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o outeiro foi afectado polo lume. As laxes, debido ó seu sometemento á acción do lume, presenta algunhas zonas
cunha coloración vermellada e ennegrecida e piroplastia.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072022

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Norne do xacemento

Petroglifos de Os Campos II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Rianxo

Lugar

Os Campos / Brión

N°1:50000

152

N" 1:20000

11

UTM X

516270

UTM Y

4722250

Alt itude

60 msnm

Descrición de Accesos

Estrada Rianxo-Catoira. A entrada do lugar de Brión localizase a man esquerda un cartel que informa da existencia e
situación dos gravados rupestres de Os Campos (ver mapa de situación xeral da rede de camiños establecida na zona
de Os Campos). O gravado sitúase 5 m. á dereita do camiño 1 na súa intersección co camiño 2.

Emprazamento Topográfico
Zona chan superior sobre unha chaira litoral.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Eucaliptos, pheiros e monte baixo de toxos e xestas.

Destrucións e Alteracións
Gravados fortemente erosionados pola erosión natural. Non foi localizada a laxe coas gravuras posiblemente debido ás
labouras de extracción de pedra ou de remoción de terras.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Nun pequeno afloramento de 3,5 x 1 m de lonxitude nos eixes N-S e L-W respectivamente, disponse na zona central un
gravado formado por catro círculos concéntricos (dun diámetro máximo 33 cm.) con coviña central. No entorno do
círculo exterior sitúanse seis coviñas dun diámetro que oscila entre os 3-6 cm. O avanzado estado de erosión provoca
a perda dos trazos en parte da figura.

Medidas de protección
B.I.C. mediante lei de Patrimonio 16/85 (art.40.2).

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Om.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072023

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica o aire libre.

Nome do xacemento

Petroglifos de Os Campos III.

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Santa Columba de Rianxo.

Lugar

Os Campos/Brión.

N" 1:50000

152

N°

1:20000

11

UTM X

516428

UTM Y

4722363

Altitude

70

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase a man esquerda un cartel que informa da existencia e
situación dos gravados rupestres de Os Campos (Ver mapa de situación xeral da rede de camiños establecida na zona
de Os Campos). Os gravados se sitúan no borde da marxe dereita do camiño 2, uns 200 metros despois da
intersección có 1.

Emprazamento Topográfico
Couto formado por un afloramento granítico, situado nunha zona chan superior.Ladeira e outeiro.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo. Eucaliptos.Nos 4 puntos cardinais hai toxo e eucalipto.

Vex elación
Monte baixo de toxos. Eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Bastante alterados pola erosión natural e os traballos de extracción de pedra nalgunhas laxes sobre as que se
inscriben.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
I.- Gravado moderno consistente nun signo cruciforme de brazos desiguais e configuración triangular (lonx: 36x33 cm.)
II.- 40m. O L-SL de I, nunha laxe moi afectada pola erosión natural e con marcas de cantería, obsérvanse os restos de
dous zoomorfos, erguidos sobre os cartos traseiro e enfrentados simétricamente. III.- 50 metros ó S-SL de II nun
pequeño afloramento, localizase un motivo moi erosionado, formado por catro circulos concéntricos con cazoleta
central (diámetro máximo 30 cms.) dos que surxen varios radios; o lado, un pequeño zoomorfo case destruido e,
xustapoñendo a éste, un circulo incompleto con radio e pequenas cazoletas internas de 1,5 cms. de diámetro. 5 metros
ó S-SL sitúase outra laxe que amosa os trazos incompletos de outro posible zoomorfo xunto a unha cazoleta de 4 cm.
de diámetro. IV.- 50 metros ó SW de III ubicase outra laxe que presenta unha cazoleta de 18 cm. de diámetro,
atravesada por un surco simple, xunto a outras catro cazoletas menores (entre 3 e 7 cms.) e outros posibles surcos
case irrecoñecibles debido á erosión. O lado deste gravado aprécianse os restos dunha composición circular de 35
cms. De diámetro e cazoleta central de 5 cm. Antigas UTM: 516410/4722330 mediante l ei de Patrimonio 16/85

(art.40.2).

Medidas de protección
B.I.0

Axentes do impacto
Erosionado e queimado

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie. A ladeira e un pequeno alto queimados.

Identificación e descrición do impacto
Os axentes naturais erosionaron moito a laxe, facendo moi difícil a súa identificación. Presenta coloración, xa que o
lume ennegreceu a laxe.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urgentes
Retirada de materia vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072024

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó aire libre.

Nome do xacemento

Petroglifos dos Campos III (nas antigas fichas Os Campos)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Fincheira

N"

1:50000

152

N"

1:20000

11

UTM X

516121

UTM Y

4722422

Altitude

80 m

Descrición de Accesos
cartel que informa da existencia e
Estrada Rianxo - Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase a man esquerda un
situación dos gravados rupestres de Os Campos. Os gravados sitúanse uns 40 m (ver mapa de situación xeral da rede
da intersección deste
de camiños establecida na zona de Os Campos), ó Oeste do camiño 5, uns 250 m nnáis adiante
camiño co número 2.

Emprazamento Topográfico
Na zona superior dun couto orientado (5 L-SW.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e xesta. Pifieiros e eucaliptos.

Vexetación
Monte baixo de toxo e xesta. Piñeiros e eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
A laxe na que se inscriben as gravuras aparentemente foi afectada recentemente polo lume. Toda a zona é obxecto de
extracción de pedra, o cal supón unha ameaza inmediata para tódolos gravados. Non foron localizadas as gravuras,
posiblemente destruidas polas actividades extractivas de pedra, xa que o couto no que se localiza este xacemento está
desmantelado o nivel superficial do afloramento que o forma.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
amosa un plano
As antigas coordenadas U.T.M eran X:516130 e Y: 4722420. A) Laxe granítica orientada ó Leste que
vertical dividido por tres diaclasas no que se inscriben as figuras de dez cuadrúpedos orientados en dirección Norte. No
grupo situado no lado esquerdo do afloramento destaca un zoomorfo de maior tamaño que os restantes, sobre o seu
lombo debúxase unha posible lanza. Este detalle, xunto á sensación de mobilidade que produce toda a composición,
cm. do chan,
fai pensar nunha escena de caza. B) Uns 60 m ó Norte de A atópase unha laxe que sobresae uns 45
presentando pegadas de extracción de pedra. Sobre ela identifícanse trazos dun zoomorfo incompleto, practicamente
destruido. Non se descarta que os citados traballos de cantería causaran a destrucción doutros gravados.

Medidas de protección
B.I.0

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

na

área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos

Clave de Identificación

GA15072025

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Norne do xacentento

Petroglifo de Os Campos VII

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Os Campos / Fincheira

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516268

UTM Y

4722547

Altitude

80 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase a man esquerda un cartel que informa da existenza e
situación das gravuras rupestres de Os Campos (ver mapa de situación xeral da rede de camiños establecida na zona
d'Os Campos). As gravuras localízanse nun pequeno couto ao S da bifurcación do camiño 4 co 5, que dende Rianxiño
vai ao lugar de Fincheira.

Emprazamento Topográfico
Ladeira oriental dun pequeno couto. / Outeiro granítico, situado nun espolón de dirección N-S do Monte da Pena.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e uces. Eucaliptos.

Vexetación
N e O eucaliptos e toxos; S e L eucaliptos, piñeiros e toxos.

Destrucións e Alteracións
Gravuras moi afectadas pola erosión natural. O seu emprazamento correspóndese cunha antiga canteira, o que fai
supoñer que nese punto existiron outras gravuras, actualmente destruidas. Gravuras afectadas polos líquenes. Certas
partes das laxes presentan unha coloración avermellada e ennegrecida, debido ó seu sometemento á acción do lume.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
I - Sobre unha laxe dotada de cara vertical orientada LSL inscríbese a figura dun cervo con cornamenta de macho
adulto orientado ao L. Mide 56 cm. de lonxitude e a liña ventral do seu contorno se prolonga mediante un trazo curvo
até trazar a forma de un dos cuartos traseiros. Ao pe desta gravura, nun plano horizontal da mesma rocha orientado ao
L, aparecen dous cuadrúpedos moi erosoinados, un dos cales presenta un considerábel engrosamento na súa liña
ventral. II - 4 m. ao SW de I aparece outro zoomorfo xunto a tres motivos curvilíneos. III - 60 m. ao S de I, no extremo S
da hila de corte da canteira situada por debaixo de I, sobre unha pequena pedra de 50 cm. de lonxitude, inscríbese
unha circunferencia de 17 cm. de diámetro que contén no seu interior cinco cazoletas arredor de unha central de 2,5
cm. de diámetro. Xunto a esta gravura existe unha composición equivalente pero que carece de círculo externo. IV - 20
m. ao SW de III atópase unha laxe de 2 m. de lonxitude que no seu cuadrante NW presenta un pequeno zoomorfo de
trazos ben definidos (22 cm. de lonxitude) e por debaixo desto, outros dous cuadrúpedos de maiores dimensións (30
cm.) moi deteriorados pola erosión, que comparten o mesmo trazo en pescozo e cabeza. Destas dúas gravuras, a
situada á dereita aparece completa, mentras que ao oposto non se Ile aprecian as extremidades. V - Uns 10 m. sobre a
canteira situada ao S de I, nun afloramento, aparecen moi erosionadas alomenos nove cazoletas de deseño irregular e
2 cm. de diámetro. VI - 10 m. ao N da mencionada canteira, nunha pequena laxe, inscrébese unha gravura formada por

unha cazoleta central de 5 cm. de diámetro rodeada por outras oito de 2,5 cm. Ao seu carón aparecen alomenos outras
catro cazoletas xunto a uns trazos curvos irrecoñecíbeis por mor da erosión. As U.T.M. desta ficha son X: 516250 e Y:
4722540. Na ficha de febreiro do 92 (v. Caramés e M. Alfonsín Soliño) chámaselle a este mesmo conxunto Grupo VI,
non VII. As U.T.M. son X: 516240 e Y: 4722560. A última ficha é de setembro 2001, redactada por Ángeles Vázquez.
Hai tamén unha ficha de catálogo de xacementos do Concello de Rianxo, coas mesmas coordenadas que damos nesta
ficha, e tratándose do mesmo xacemento, chámaselle "Petroglifos dos Campos IV (6)"

Medidas de protección
Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira foi afectada polo lume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072026

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica. Ar libre.

Nome do xacemento

Os Campos IX/Alto do Corniño I

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Rianxo

Lugar

Rianxiño/ Os Campos

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516615

UTM Y

4722633

Altitude

90 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase un cartel que informa da existencia dos gravados
rupestres de Os Campos. (Ver mapa de situación xeral da rede de camiños establecida nesta zona). Para acceder ó
xacemento tómase dende o camiño 8 un sendeiro que, cara ó W, crúza transversalmente o Alto de Corniño. Os
gravados localízanse uns 60 m. ó S do camiño, a 20 m. dun muro de pedra que atravesa o alto en sentido N-S.

Emprazamento Topográfico
Ladeira S-SE dun coto. Defínese coma nun rechán situado en ladeira alta.

Utilización do entorno
Eucalipto de repoboación e monte baixo de toxos e xesta. Ao N e L: toxos e piñeiros; ao S: toxos e eucaliptos e ao W:
toxos, eucaliptos e algún piñeiro.

Vegetación
Eucalipto de repoboación e monte baixo de toxos e xesta

Destrucións e Alteracións
Toda a zona onde se sitúan os gravados está moi afectada polas labores de extracción da pedra. Os gravados mostran
un nivel moi elevado de erosión, sendo prácticamente irrecoñecibles. Actualmente presentan coloración, xa que a
acción do lume ennegreceu as laxes.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Tratase dun conxunto de gravados prácticamente destruidos a causa, tanto da erosión natural, como das labores de
extracción da pedra realizadas no seu contexto, que produciron probablemente a desaparición dun número
indeterminado de insculturas. As rochas con gravados sitúanse xunto a un muro de pedra que desde o Alto Corniño
transcurre en dirección N-S. I- Laxe orientada Ionxitudinalmente en sentido N-S. Posee dous zoomorfos orientados ó E:
Un deles presenta cornamenta; sobre a outra figura, de 32 cm. de lonxitude, apréciase a existencia de dous trazos
curvilíneos. II- 8 m. ó E de I sitúase outro afloramento no que se inscriben dous cuadrúpedos. O primeiro, situado na
marxe superior da laxe, aparenta ser un posible équido acéfalo e mide 29 cm. de lonx. Por debaixo deste disponse
outra figura, de 34 cm. de lonx. III- Pequeño afloramento situado 10 m. ó E do citado muro e a 20 m. de II. Presenta
dous crucuformes, probablemente de época moderna.

Medidas de protección
BIC

A.ventes do impacto
Erosión e Lume

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie. Toda a ladeira está queimada

Identificación e descrición do impacto
A acción erosiva dos axentes naturais sobre as gravuras foi bastante acusada, dificultando a súa identificación. As
laxes tamén están afectadas pola presencia de ligues.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072027

Adscrición Cultural

Idade do Bronce, medieval e moderno

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petroglifo de Os Campos VI

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Rianxiño

N° 1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516605

UTM Y

4722442

Altitude

85 msnm

Descrición de Accesos
Estrada costeira Rianxo-Catoira, dende Rianxo, ó chegar a Brión, cóllese un desvio a man esquerda en dirección a San
Pedro de Vila. Tras percorrer 0,5 km. tómase un sendeiro cara o W que cruza transversalmente o Alto do Corniño. Os
gravados atópanse a uns 60 m ó S do camiño, a ambos lados dun valado de pedra que atravesa dito coto en dirección
N-S.

Emprazamento Topográfico
Ladeira

Utilización do entorno
Explotación forestal.

Vexetación
Monte baixo.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Conxunto formado por 6 laxes. Na laxe 1, 3 cuadrúpedos e un dobre círculo incompleto con coviñas; na laxe 2
zoomorfos completos e incompletos; na laxe 3 unha besta duns 35 cm.; nas laxes 4 e 5, moi deterioradas, gravados
non identificables; e na laxe 6, 5 coviñas de entre 6-14 cm. de diámetro. Xacemento non localizado.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e actividades extractivas.Lume

Distancia
Om.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Mai afectado pala erosión. Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072028

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Norne do xacemento

Petróglifos de Os Campos VII, número 4

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Espiñeira

N° 1:50000

152

N" 1:20000

11

UTM X

516795

UTM Y

4722891

Altitude

110 m

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase a man esquerda un cartel que informa da existencia e
situación dos gravados rupestres de Os Campos. (Ver mapa de situación xeral da rede de camiños establecida na zona
de Os Campos). Os gravados sitúanse a 20 m ó W do camiño 3, que conduce dende Brión a San Pedro de Vilas.

Emprazamento Topográfico
Ladeira NL dun couto.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Eucaliptos e monte baixo de fentos, toxos, xestas e herbáceas.

Destrucións e alterachins
Xacemento parcialmente destruido pola extracción de pedra. Os gravados aínda conservados atópanse moi afectados
pola erosión.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Xacemento parcialmente destruido a causa da extracción de pedra, que afectou principalmente a zona L do mesmo. A)
Sobre unha laxe dividida en sentido NL-SW por unha diaclasa inscríbese un conxunto de gravados organizadas en
dous grupos. Cara o S aparecen dous cervos de 3 cm de lonxitude con cornamentas de macho adulto, xunto a un
cuadrúpede de menor tamaño. No extremo N do afloramento, un trazo curvo de 1,70 m de diámetro aloxa varios
motivos, consistentes nun posible antropomorfo, con extremidades superiores que adoptan unha separación de 29 cm,
a cornamenta dun cérvido e a figura dun pequeno cuadrúpede, en contacto coa dita liña curva. B) A 5 m ó SL de A)
de A)
aparece a figura dun cervo de 34 cm de lonxitude dotado de cornamenta, sen liña ventral ó L. C) A 5 m ó SW
observase a figura un zoomorfo de 23 cm de lonxitude, gravado con trazos moi elementais e orientada ó L. D) A uns
140 m ó SW de A), no alto dun pequeno outeiro, apreciase un gravado consistente nunha figura de trazado rectangular
baixo na que se inscriben un zoomorfo, varias coviñas, e os restos moi erosionados dunha figura formada por un
círculo incompleto que contén no seu interior trazos rectilíneos. Non foi localizada a laxe cos gravados.

Medidas de protección
B.I.C. Impedir a extracción de pedras no entorno e interior do xacemento.

A.ventes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición
Toda a ladeira viuse afectada polo lume. A laxe presenta cedas partes avermelladas e ennegrecidas (coloración).
Ademais presenta ligues e musgo (bioturbación) e está parcialmente soterrada por derrubes de terra, cinzas e pedras.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno

inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza doa gravados e consolidación do seu soporte.

•

Clave de Identificación

GA15072029

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar Ibre

Nonte do xacentento

Petroglifo da Devesa de Rianxiño

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Rianxiño

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516030

UTM Y

4722800

Altitude

70 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Desde Rianxo, pista asfaltada que leva ao viciño lugar de Rianxiño. Dende alí, tómase un camiño de terra que, cara ao
L, se dirixe até unha canteira próxima ao lugar. Dito camiño entronca cunha pista asfaltada que percorre o lado W da
canteira. O xacemento sitúase á beira do cruce, na marxe W da pista asfaltada, a uns 25 m. da mesma.

Emprazamento Topográfico
Pequeno couto sobre o val do Rianxiño.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxos, xestas e fentos. Eucaliptos, piñeiros e extracción de pedra (canteira próxima ás gravuras).

Vexetación
N e S eucaliptos e fentos; L e O eucaliptos, piñeiros e fentos.

Destrucións e Alteracitins
Gravuras fortemente alteradas pola erosión natural. A laxe presenta nas zonas máis abultadas piroclastia, a
consecuencia de estar sometida á acción do lume.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Laxe fortemente diaclasada i erosionada na que as gravuras se dispoñen axeitándose aos espazos creados polas
fracturas da rocha. A zona superior do afloramento aparece ocupada por tres grupos de trazos curvos que conteñen
pequenas cazoletas de 3 cm. de diámetro xunto a outros surcos de desigual orientación que non forman ningunha
figura definida. Máis abaixo disponse un doble círculo con cazoleta central e radio que excede o contorno exterior, a
carón de varios surcos curvilíneos abertos e varias cazoletas semellantes ás anteriores. Por último, no plano inferior
desta laxe debúxase unha composición circular con cazoleta central de cuxo lado L surxe un surco por debaixo do cal
aparecen oito cazoletas semellantes ás xa mencionadas.

Medidas de protección
B.I.C. Sinalización. Cómpre controlar a canteira.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
zona de
O pequeno couto viuse afectado polo loume na súa totalidade. A laxe foi localizada moi próxima a unha
para a
aterrazamento artificial creada a partir da vertida de escombro, próxima á canteira, o que supón un perigo
conservación do xecemento.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072030

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Norne do xacemento

Petroglifos de Os Campos I

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Rianxo

Lugar

Pedreira

N" 1:50000

152

N" 1:20000

11

UTM X

516331

UTM Y

4722137

Altitude

50 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo - Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase a man esquerda un cartel que informa da existencia e
situación dos gravados rupestres de Os Campos. Este xacemento ubicase na marxe dereita do Camiño 1, uns 200
metros despois do comezo de dito camiño.

Emprazamento Topográfico
Afloramento situado na ladeira L dun couto sobre unha valgada pola que se accede dende o interior á liña de costa.

Utilización do entorno
Terras de cultivo, piñeiros e monte baixo de toxo e xestas

Vex elación
Piñeiros e monte baixo de toxos e xestas.

Destrucións e Alteracións
A zona L do afloramento no que se inscribe o gravado, foi cortada para a extracción de material de cantería. O
afloramento sufriu ademais a acción do lume.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
I.- Sobre unha laxe orientada ó S aparecen, alomenos, catro zoomorfos incompletos debido á erosión e o lume que
disgregou a capa superficial da rocha. A figura situada en posición central respecto ás demais foi alterada con novos
trazos, presumibelmente recentes, estando orixinalmente orientada ó L. A 5 metros ó NL aparece no mesmo
afloramento unha dobre cruz de cronoloxía recente, posible marca de canteiro. II.- 45 metros ó N de I aparecen unha
serie de gravados modernos con toponimia. Posiblemente se trate de demarcacións de termos parroquiais.

Medidas de protección
B.I.C. mediante l ei de Patrimonio 16/85 (art.40.2).

Identificación e descrición do impacto
posíbel que estea sepultada baixo unha casa de recente construcción.

Cualificación do Impacto

Crítico.

Clave de Identificación

GA15072031

Adscrición Cultural

Idade Do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Norne do xacemento

Petroglifo de Os Campos IV

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta Comba de Rianxo

Lugar

Os Campos / Fincheira

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516314

UTM Y

4722530

Altitude

70 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo - Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase á man esquerda un cartel que informa da existencia e
situación dos gravados rupestres de Os Campos. (Ver mapa da situación xeral da rede de camiños establecida na zona
de Os Campos). Os gravados localízanse na marxe esquerda do camiño 4, á altura da súa intersección có camiño 8.

Emprazamento Topográfico
Zona chá superior sobre un val litoral.

Utilización do entorno
Eucalipto e monte baixo de toxo.

Vexetación
Eucalipto e monte baixo de toxo.

DestrucMns e Alteracións
Gravados moi alterados pola erosión. As laxes nas que se inscriben teñen sido obxeto de extracción de pedra. As
gravuras non foron localizadas.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
I- Laxe granítica que en sentido N-S mide 12 m de lonxitude e 25 m en sentido L-W. Presenta na súa cara W un
zoomorfo orientado ó N, de 37 cm de lonxitude e moi erosionado, cuias extremidades foron realizadas mediante dous
trazos curvos. outro lado do camiño, 25 m ó L de I, aparecen nun afloramento cortado por extracción de pedra no
seu lado L varios trazos totalmente irrecoñecibles debido á erosión. (UTM 92: X= 516314; Y=4722530).

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Om.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072032

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petroglifo de Os Campos V/ Outeiro Gordo

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. Comba de Rianxo

Lugar

Fincheira

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516021

UTM Y

4722397

Altitude

65 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase á man esquerda un cartel que informa da existencia e
situación dos gravados rupestres de Os Campos. (Ver mapa da situación xeral da rede de camiños establecida na zona
de Os Campos). O gravado localizase no camiño 5, a 25 m ó W do mesmo, detrás dun muro de separación de fincas, a
uns 150 m da intersección do camiño 5 co 12.

Emprazamento Topográfico
Ladeira SW dun coto.

Utilización do entorno
Piñeiros, eucaliptos, terras de cultivo e monte baixo de toxo.

Vex elación
Piñeiros, eucaliptos e monte baixo de toxo.

Destrucións e Alteracións
Gravado case totalmente destruido pola erosión natural. Non foi localizada a laxe coas gravuras posiblemente a causa
das actividades extractivas apreciables en todo o couto ou ó seu soterramento baixo a capa vexetal.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Nunha laxe plana orientada ó S que presenta varias diaclasas, aparece un único gravado, situado no extremo superior
do afloramento. A figura, moi erosionada, mostra un cuadrúpedo de 34 cm de lonxitude que carece de pescozo e
cabeza. (UTM 92: x=516120; y= 4722330).

Medidas de protección
BIC

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Om.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072033

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica. Ó ar libre

Nonie do xacemento

Os Campos XI

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. Comba de Rianxo

Lugar

Os Campos / Pedreira

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516269

UTM Y

4722137

Altitude

50 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Ó chegar ó lugar de Brión tómase un desvío á esquerda, sinalizando cun cartel que indica a
existencia e situación de gravados rupestres na zona de Os Campos. O gravado localizase ó inicio do camiño 1, a 2 m.
da marxe esquerda deste.

Emprazarnento Topográfico
Ladeira por encima do val litoral.

Utilización do entorilo
Monte baixo de toxo, xesta e uz. Piñeiros, eucaliptos e terras de cultivo.No 2006
atopamos toxos, piiieiros e herbáceas. No S hai prado e no L hai un camiño.

Vexetación
Monte baixo de toxo, xesta e uz. Pirieiros, eucaliptos e terras de cultivo.

Destrucións e Alteracións
Gravados moi afectados pola erosión natural. Extracción de pedra en todo o entorno do afloramento no que se
inscriben os gravados.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Sobre unha laxe orientada ó NW obsérvanse os restos moi erosionados dun zoomorfo aparentemente acéfalo de 25
cm. de lonxitude. No extremo S de dita rocha aparece outro zoomorfo de 20 cm. de lonxitude.

Medidas de protección
BIC

Axentes do impacto
Erosión e ume.

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie. Toda a ladeira está queimada.

Identificación e descrición do impacto
A laxe está moi afectada polos axentes naturais, moi erosionada, dificultando a identificación das gravuras.Ten ao L un
camiño a poucos metros do xacemento.Presenta unhas zonas de cor negruzca e outras máis avermelladas(coloración).

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072034

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Nome do xaceinento

Petroglifos de Os Campos XII, número
Pozos)

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Pozos/Brión

N°1:50000

152

N° 1:20000

11

UTM X

516422

UTM Y

4722186

Altitude

50 m

3 (nas antigas fichas Os Campos XII/Os

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Ó chegar ó lugar de Brión tómase un desvío á esquerda, sinalizado cun cartel que indica a
existencia e situación de gravados na zona de Os Campos. O gravado localizase 100 m ó Leste do camiño 1. Tamén
se pode acceder ó mesmo dende o camirio 3, que no seu inicio presenta un cartel indicador da existencia do
xacernento.

Emprazamento Topográfico
Cabeceira Norte dunha pequena valgada a través da que se accede a un val litoral. Ladeira.

Utilización do entorno
Piñeiro, eucalipto, monte baixo de toxo e xesta e terras de cultivo.

Vexetación
Eucaliptos e monte

baixo de fentos, herbáceas e musgo.

Destrucións e Alteracións
Bastante alterados a causa da erosión natural.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Antigas coordenadas U.T.M. X: 516410 e Y: 4722110. A) Laxe plana de 2,5 m de lonxitude na que se aprecian tres
pequenos zoomorfos, de aproximadamente 15 cm de lonxitude, moi erosionados. B) A 35 m ó N-NL de A) sitúase unha
laxe orientada ó SL que presenta unha composición circular de 18 cm de diámetro, case totalmente destruida pola
erosión. A dereita deste gravado, separado por unha diaclasa, sitúanse os restos dun zoomorfo e unha cazoleta de 3
cm de diámetro. C) A 10 m ó SL de B) aparece unha laxe orientada ó L de 4 m de lonxitude en sentido L-W, e 5 m en
sentido N-S, totalmente cuberta de gravados en relativo bo estado de conservación. A pedra aparece fragmentada por
dúas diclasas orientadas N-S que dividen a rocha en tres bandas de similar anchura. A zona inferior (de N-S) presenta
dous cérvidos de 25 cm de lonxitude, simetricamente opostos, con cornamentas das que xurden dous radios que
atravesan un laberintoide formado por catro círculos concéntricos e 53 cm de diámetro, ata acadar unha cazoleta
central. A dereita desto inscríbese un círculo de 10 cm de diámetro e por enriba sitúase un zoomorfo de 23 cm de
lonxitude. Unha pequena diaclasa transversal separa este conxunto de motivos de outro situado en posición superior
formado por dúas composicións coas existentes na zona media da pedra. Por enriba destas figuras disponse un
zoomorfo de 27 cm de lonxitude, dotado de apéndice caudal. A liña correspondente á fendidura bucal foi continuada
mediante a realización de outros sucos correspondentes a gravados modernos, posibles marcas de canteiro. No
extremo NL desta laxe aprécianse, ademais, os restos bastante deteriorados doutro zoomorfo, duns 25 cm de
lonxitude. Na zona media (de S a N) existen varias combinacións de círculos e cazoletas, xunto a trazos curvilíneos

non identificados. Esta composición aparece separada por unha fina diaclasa de outro gravado, consistente nun motivo
circular de 36 cm de diámetro con cazoleta central de 4 cm rodeada por un círculo de cazoletas de 2 cm de diámetro.
Por enriba apréciase outro conxunto de pequenas cazoletas situadas baixo un zoomorfo de 22 cm de lonxitude
atravesado por un suco que o conecta coas cazoletas descritas. Por enriba destes motivos curvilíneos sobre os que
aparecen tres zoomorfos orientados ó W, o maior dos cales mide 47 cm de lonxitude. Este sector N da zona media da
laxe está alterado por gravados recentes, consistentes en letras iniciais e datas. A zona superior da laxe presenta
combinacións moi erosionadas de círculos concéntricos, con ou sen cazoleta central, e círculos e cazoletas xunto a
catro zoomorfos de orientación desigual, bastante erosionados. D) A 15 m ó N-NL de C aparece un pequeno
afloramento que presenta unha cruz moderna de brazos desiguais con tres cazoletas nos seus extremos, xunto a
outras dúas situadas na zona media do brazo inferior.

Axentes do impacto
Lume e escombreira sobre parte da laxe.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Medidas de protección
B.I.C., vixiar a realización de lumes para rozas e labores de extracción de pedra.
Identificación e descrición do impacto
Toda a zona estaba queimada. O petroglifo presenta bioturbación, piroclastia (moitas desconchados) e coloración
vermella e negra. A súa superficie está chea de ligues.

Cualificación do impacto
Crítico.

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno

inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072035

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petroglifo de Brión I

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Rianxo

Lugar

Brión

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516430

UTM Y

4721530

Altitude

40 msnm

Descrición de Accesos
Carretera Rianxo-Brión. Á entrada de Brión tómase unha pista á dereita que conduce a unhas fincas de cultivo
aledañas. Séguese pola pista uns 250 m ata chegar a un pequen° coto sobre o río situado á esquerda da pista. O
gravado atópase na vertente L do couto a uns 25 m do río.

Ernprazamento Topográfico
Pequeno couto formado por un afloramento granítico situado nun val.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e xesta. Eucaliptos e piheiros. Terras de cultivo.

Vexetación
Monte baixo de toxo e xesta.

Destrucións e Alteracións
A existencia doutros posibles gravados púidose ver afectada pola extracción de pedra realizada nunha canteira situada
no lado S do coto.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Este gravado atópase no lado N dun afloramento parcialmente cuberto por un solo esquelético. Representa un puñal
de folla triangular, de 34 cm de lonxitude e 15 cm na súa base, cunha nervadura central e un pequeño enmangue duns
6 cm de lonxitude. Por debaixo desta representación aprécianse algúns trazos sen forma definida.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Om.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072036

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Name do xacemento

Petroglifos de Brión II, número 12

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Brión

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516943

UTM Y

4721422

Altitude

40 m

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Brión. Ó chegar a Brión tómase un desvío asfaltado á dereita situado nun pequeno alto. Este desvío
conduce ó final do lugar nun outeiro dende o que se divisa o val litoral. Das últimas casas nace un cambio con
dirección aproximada S-L que percorre o Alto dos Mouchos. O xacemento sitúase nunha finca constituida por un gran
afloramento na marxe do cal se construíu unha casa, ó inicio do debandito camiño á dereita.

Emprazamento Topográfico
Alto situado no tramo final da vertente do val de Brión, dende o cal se divisa a totalidade do val e da ría. En ladeira.

Utilización do entorno
Pirieiro , eucalipto e terras de cultivo.

Vegetación
Piñeiro, eucalipto e hortas. Nos catro puntos cardinais hai xestas toxos e herbáceas.

Destrucións e Alteracións
O xacemento víuse gravemente afectado pola construcción dunha casa na súa zona superior, a extracción de pedra en
parte dos afloramentos que serven de soporte ás gravuras e a realización de fogueiras nalgúnhas partes da laxe.
Tamén afectou bastante ó afloramento principal unha capa de cemento.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Sobre unha laxe de grandes dimensións orientada ó Sur, a uns 20 m. da casa existente no interior do xacemento,
localízanse diversas gravuras, todas elas moi erosionadas. Seguindo o sentido da pendente natural: A) Na cabeceira
desta laxe restos dun zoomorfo indeterminado, unha pequena coviña e un posible círculo. B) A 2 m ó SO localizanse
dous círculos concéntricos formados por pequenas cazoletas de 3 cm. de diámetro, con unha cazoleta central de 6 cm.
de diámetro. Esta laxe está alterada pola acumulación sobre ela de restos de cemento e escombros de cantería
producidos pola realización de obras no seu entorno. C) A 4 km. Ó S. De A) existe un círculo doble de 49 cm. de
diámetro con cazoletas centrais moi erosionadas. D) 14 m ó O de A) existe unha cazoleta de 5 cm. de diámetro, xunto
a uns posibles trazos, irrecoñecibles pola erosión. E) a 15 m. Ó N de D) existen dúas cazoletas de 5 cm. de diámetro.
F) A 35 m ó 0-SO de A) sitúase unha laxe plana orientada ó S, cuberta na súa zona central con diversos motivos,
todos eles moi erosionados e os seus trazos parecen unirse entre sí nalgúns casos (descripción de Leste a Oeste): tres
combinacións circulares con algúns trazos comunes e duns 37 cm. de diámetro máximo. Estas gravuras parecen
relacionarse con tres motivos curvilíneos abertos ó lado dos que se dispoñen dous círculos simples no borde
transversal do afloramento nese punto. Máis cara ó Leste , e separados por unha diaclasa dos gravados anteriores,
distínguese un doble círculo, dun diámetro máximo de 38 cm. cunhas dez cazoletas internas. A ámbolos dous lados
deste gravado existen outros trazos irrecohecibles. Separado do anterior 1 m ó NO existe outro doble círculo dun

diámetro máximo de 45 cm., con un anel inferior concéntrico de pequenas cazoletas moi erosionadas, dentro do cal
parece haber outras cazoletas máis pequenas. A ,5 m. ó Sur deste motivo aparece a figura dun pequeno zoomorfo
orientado ó Leste, un cervo a xuzgar polos trazos que a modo de cornamenta xurden da cabeza da figura (dunha
lonxitude de 30 cm). A 1,5 m. máis ó Sur apreciase unha combinación de tres círculos simples (duns diámetros
respectivos de 20, 18 e 30 cm.) con trazos curvos indeterminados e outras cazoletas de 5 cm. de diámetro, todo elo en
aparente relación. A 50 cm. (5 Oeste do zoomorfo, separado deste por unha diaclasa de 12 cm. de anchura, aparece
un motivo circular de 68 cm. de diámetro, cunha cazoleta central da que parten dous eixos que relacionan este gravado
con outras figuras laterais: un doble círculo de 40 cm. de diámetro con cazoletas de 2 cm. e outra serie de trazos e
posibles cazoletas de difícil interpretación; máis ó Sur atópase un gravado formado por dous círculos tanxentes entre
sí, de 20 cm. de diámetro. Estas composicións encóntranse moi alteradas por efecto do ume, que xa levantou parte da
capa superficial da rocha. G) A 15 m. ó Oeste de F) nunha rocha xunto a un vertedeiro aparece unha combinación
circular moi erosionada, xunto a un motivo en ferradura e un posible reticulado, case irrecoñecible. H) A uns 25 m. De
G) aparece un doble círculo con posibles restos de cazoletas no seu interior, de 30 cm. de diámetro. I) A 13 m. o L-S0
de H) sitúase outra laxe que presenta un doble círculo con cazoletas de 30 cm. de diámetro, situado no borde S da
rocha, e ó lado unha cazoleta de 3 cm. de diámetro. L) a 4 m. o [-SL de I) aparece un pequeno zoomorfo de 15 cm. de
lonxitude, xunto a un trazo curvo como resto dun posible círculo. M) A 9 m. o SO de L), nunha rocha orientada ó SO
disponse un triple círculo de 21 cm. de diámetro, cunha pequena cazoleta central, asociado a outros trazos non
identificados. N) A 65 cm. ó SO de M) e a 25 m. ó Leste da pista que leva á praia de As Cunchas, aparece outra laxe
que, nas escasas zonas libres de vexetación obsérvanse os restos mol erosionados dun pequeno zoomorfo de 18 cm.
de lonxitude, así como un motivo circular casi totalmente irrecoñecible debido á erosión. Trala visita ó xacemento pola
vaga de lumes recentes do 2006 non foron localizadas todas as laxes; apenas foron dúas as atopadas. Na primeira
delas localizaronse dous circulos concéntricos formados por pequenas cazoletas e na segunda unha acumulacion de
cazoletas. E posible que gran parte das gravuras restantes estean baixo o cemento e os restos de cinzas e plástico
queimado ou simplemente foran destruidos pola construcción das casas presentes moi preto do xacemento, ademais
do muro-delimitador que se está a construir na actualidade. Nese muro hai unha laxe de tamaño medio disposta
verticalmente e aparentemente "in situ" que presenta unha cruz.

Medidas de protección
B.I.C., precisa sinalización, prohibición de extracción de pedra e retirada dos elementos que afectan os soportes dos
gravados.

Axentes

do impacto

Lume (non dos incendios do 2006) cemento e un valado.

Distancia
Inmediata

Situación
Sobre as laxes

Identificación e descrición do impacto
Pequenas fogueiras e aplicación de cemento. Presenta piroclastia de 10cm de lonxitude por 5cm de anchura. En
varias das laxes localizáronse restos de posibles fogueiras ou queimas de rastroxos e restos de queima de plasticos,
ademais de cemento na súa superficie.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Limpeza inmediata das zonas queimadas e retirada da capa de cemento que afecta á laxe.

Clave de Identificación

GA15072037

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar Ebre

Nome do xacemento

Petroglifos de Brión III (2)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro.

Lugar

Brión

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

517250

UTM Y

4721286

Altitude

40 metros

Descricián de Accesos
Estrada Rianxo-Brión. O chegar a Brión tómase un desvío asfaltado a man dereita situado nun pequen° alto. Este
desvío conduce ó final do lugar, dende o cal se toma un camiño que, con dirección E-SE, conduce ata un gran
afloramento granítico. O primeiro dos gravados localizados sitúase na base Norte do afloramento. O segundo gravado
se ubica a uns 100 metros ó NE do anterior.

Entprazamento Topográfico
Couto formado por un afloramento rochoso situado sobre

a liña litoral.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e piheiro. Ao N e S hai fentos e toxos; ao L fentos, piñeiros e toxos, e ao W hai toxos.

Vexetación
Monte baixo de toxo e pirieiro.

Destruckins e Alteraciáns
O afloramento no seu conxunto víuse afectado por labouras de extracción de pedra. No 2006 a zona proxima ás

gravuras foron afectadas polos lumes pero aparentemente non ocasionaron ningún impacto sobre eles. Unicamente
salientar que o cuadrúpedo de gran tamaño (36cm) localizase a 1,30m do zoomorfo de pequen° tamaño e presenta a
cabeza rebaixada dun modo moi marcado, é dicir, o surco foi reavivado recentemente. Non se localizou a cruz
moderna nin as dúas laxas a ela próxima. Posiblemente éstas se atopen baixo unha acumulación de lixo ah i situada, tal
e como indican as coordenadas

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Gravado situado na base N do afloramento, nunha laxe plana orientada en sentido N-S e situada ó borde dun antigo
camiño actualmente tapado pola vexetación. A pesar do alto grado de erosión, apréciase a existencia de dous
zoomorfos, separados por unha diaclasa. O primeiro, un posible équido, está orientado hacia o leste e posúe unha
lonxitude duns 28 cm. A segunda figura disponse uns 130 cm. ó S do anterior e representa os restos de outro
zoomorfo, aparentemente incompleto a causa da erosión. No entorno de ambas representacións obsérvanse outros
trazos irreconocibles. II. Situado a 100 metros ó NL de I. Sobre un afloramento case totalmente cuberto por leña e
pedras, obsérvanse os restos dunha pequena cruz, probablemente de época moderna, inscrita nun círculo. A 6 metros
ó NL deste gravado atópanse duas laxas planas, na maior das cales, aprécianse os restos dun posible zoomorfo,
prácticamente destruido, mentres que na rocha mais pequena, situada a 1,5 metros da anterior, localízanse nove
cazoletas cun diámetro que oscila entre os 11 e os 5 cm. No extremo S da mesma rocha pódese observar a existencia
dun trazo curvilíneo que parece relacionar entre si algunhas de ditas cazoletas.

Medidas de protección
B.IC. Mediante a lei de Patrimonio 16/85 (art. 40.2).

Axentes do impacto
Lume lixo, e líquenes

Distancia
Inmediata

Situación
Sobre eles e arredores

Identificación e descrición do impacto
O lume atópase a poucos metros dos zoomorfos, pero a presencia dun camiño nas proximidades fixo que non
afectaran a estes gravados.. Os gravados situados a 100 metros non se atoparon posiblemente pola acumulación de
lixo que hai na zona de ubicación deles

Cualificación do Impacto
Critico. No caso dos zoomorfos o impacto é severo, xa que ó lume afectou ás proximidades dos gravados. No referido
os gravados ubicados a 100 metros, non foi posible atopalos, xa que na zona de ubicación deles hai unha gran
acumulación de lixo e escombro.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de lixo, sinalización e valización da laxe na que se inscribiron as gravuras pois se atopan na beira inmediata
dun camiño ou pista forestal, posiblemente empregada como acceso ás zonas afectadas polos incendios á hora de
extinguilos e presumiblemente voltarán a ser usadas para efectuar a repoboación forestal desta área.

Clave de Identificación

GA15072038

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Notne do xacemento

Petroglifos de Frexó

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Leiro (Sta. María)

Lugar

Frexó

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516843

UTM Y

4721017

Alt itude

35 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Brión. Ao chegar a Brión tómase un desvío sinalizado á dereita que conduce á praia de As Cunchas.
altura do Monte dos Mouchos tómase con dirección S unha corredoira que rodea un coto até chegar á praia. Séguese a
corredoira tomando dous desvíos consecutivos á esquerda. O petroglifo sitúase a uns 100 m ao S do couto, na marxe
esquerda do sendeiro.

Emprazamento Topográfico
Tramo final dunha pequena ladeira nun val litoral.

Utilización do entorno
Piñeiros e terras de cultivo. Nunha pequena leira, sen afloramento algún á vista.

Vex elación
Toxos e pifieiros.

Destrucións e Alteracións
A pedra na que se inscribe a gravura foi utilizada para a extracción de pedra. As propias gravuras están moi afectadas
pola erosión. Non se localizaron as gravuras, moi posiblemente a causa da súa desaparición trabo desenrrolo dunha
serie de actividades destinadas a acondicionar o lugar á agricultura.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Gravura inscrita nun pequeno afloramento a ras de chan, moi erosionado. Consiste nunha combinación de círculos
concéntricos, cun diámetro máximo de 60 cm. e alomenos dúas pequenas coviñas. A rocha foi cortada para a
extracción de pedra, polo que non se descarta a existencia orixinariamente doutras representacións, actualmente
desaparecidas. No 2001, coa a revisión da ficha, a gravura non se atopou, ben pola súa destrucción ou pola
vexetación.No ano 2006 non se localizaron as gravuras , moi posiblemente polo desenrrolo dunha serie de actividades
destinadas a acondicionar o lugar á agricultura. Hoxe atópase unha pequena leira sen afloramento algún á vista, que
non sofreu o dano dos incendios visible nos arredores inmediatos.

Medidas de protección .
B.I.C.

Identificación e descrición do impacto
Non afectado polos incendios dos arredores. Destruido polas labores agropecuarias efectuadas

Cualificación do Impacto
Critico.

na

zona.

Clave de Identificación

GA15072039

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar Ebre

Norne do xacemento

Petroglifos de Abuín I

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Abuin

N° 1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

517440

UTM Y

4721238

Altitude

30 m

Descrición de Accesos
Estrada litoral Rianxo - Catoira. Tómase o desvío sinalizado á dereita cara Abuín. Pásase o lugar e continúase por
unha pista asfaltada que conduce á praia. A laxe dos gravados atópase a uns 35 metros á dereita desta pista, por
encima dos campos de cultivo que se prolongan ata a liña de costa.

Emprazamento Topográfico
Pequena valgada aberta directamente á liña de costa, no treito final dunha estribación montañosa litoral.

Utilización do entorno
Piñei ros e terras de cultivo.

VeXetaCiÓn
Terras de cultivo.

Destrucións e Alteradas
Na actualidade completamente destruido debido á construcción dunha vivenda enriba del.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Sobre unha laxe orientada ó S inscríbense 20 pequenas cazoletas duns 3 e 7 cm. de diámetro. Antigas UTM: 517630 /
4721200.

Medidas de protección
B.I.0 mediante lei de Patrimonio 16/85 (art. 40.2).

Identificación e descrición do impacto
Destruido pola construcción dunha casa.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Clave de Identificación

GA15072040

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Nome do xacemento

Petroglifos de Abuín II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Abuín

N' 1:50000

152

N° 1:20000

11

UTM X

517810

UTM Y

4721150

Altitude

30

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Tómase o desvío sinalizado cara o luqar de Abuín. Dende eiquí, tómase un camiño que con
dirección Leste conduce ata a praia de Mudios do Pico. O chegar por este camiño a unha casa de recente
construcción, abandóase o sendeiro e, con dirección S, atravesase o outeiro ata uris 20 metros antes da caída cara o
mar, punto no que se localiza o gravado.

Emprazamento Topográfico
Pequeño couto formado por un afloramento granítico sobre a liña da costa.

Utilización do entorno
Pirleiros, cultivos e monte baixo de toxo.

Vexetación
Monte baixo de toxo.

Destrucións e Alteracións
Gravados moi erosionados pola acción dos axentes naturais. Na actualidade completamente cuberto por vexetación.
No 2006 non foron localizadas.

Tipo de Propiedade
Descrición
Sobre unha laxe granítica se inscribe un gravado formado por un círculo de 18 cm de diámetro con tres tiñas interiores
transversais e dúas lonxitudinais. A uns 30 m ó W aprécianse os restos dun posible círculo, prácticamente destruido.

Medidas de protección
B.I.C. mediante lei de Patrimonio 16/85 (art. 40.2)

Axentes do impacto
Lume. Zona totalmente queimada.

Distancia
Om.

Situación
Entorno e superficial.

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira orientada oW ea zona de caída cara o mar está totalmente calcinada. Pouco alteradas as gravuras
salvo pola total expansión das accións erosivas do medio.
Non foron localizadas as gravuras

Cualificación do Impacto

Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072041

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica o aire libre

Nome do xacemento

Petroglifos de Abuín III

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Maria de Leiro

Lugar

Abuín

N° 1:50000

152

N' 1:20000

11

UTM X

518250

UTM Y

4721770

Altitude

60 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Tórnase o desvío sinalizado cara o lugar de Abuín, pasado o cal se toma o primeiro desvío á
dereita, consistente nun camirio que con dirección L-SL conduce ata unha ladeira que descende ata o mar
suavemente. O petroglifo sitúase a uns 60-70 metros ó L do camiño, nun rechán por encima do treito final da ladeira
litoral.

Emprazamento Topográfico
Rechán situado no treito final dunha ladeira litoral.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo, eucaliptos e piñeiros.

Vexetación
Monte baixo de toxos e eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Non se aprecian, salvo as debidas á erosión natural. Na actualidade totalmente cuberto pola vexetación, feito que
provocou que non se localizara.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Nun crestón de esquisto de 4 metros de lonxitude, orientado no sentido aproximado N-S, apréciase a existencia de 1214 posibles cazoletas duns 8 e 5 cm. de diámetro.

Medidas de protección
B.I.C. mediante lei de Patrimonio 16/85 (art.40.2)

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

IdentificacMn e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072042

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ö aire libre

Nome do xacemento

Petroglifo de Rial

Provincia

A Coruña

Coticen()

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Rial

N" 1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

518930

UTM Y

4722530

Altitude

20 msnm

Descrición de Accesos
Dende Rianxo séguese a estrada da costa ata chegar a Rial. Unha vez pasada a sinalización do lugar tómase unha
pista de terra á dereita ata pasar as últimas casas que bordean esta pista, a uns 200 m. da estrada principal. O
petroglifo sitúase nunha zona de terras de labor, uns 7 m. ó Sur das casas.

Emprazamento Topográfico
Pequeno couto situado no tramo final dunha ladeira litoral.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e xesta, eucalipto e terras de cultivo.

Vexetación
Monte baixo de toxo e xesta.

Destrucións e Alteradas
Non se aprecian, aínda que existe extracción de pedra no entorno do gravado, o cal pode poñer en perigo a súa
conservación. Non foi localizado pois aparentemente a laxe está oculta pola vexetación.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Gravado complexo composto, polo menos, por 60 cazoletas dun diámetro que oscila entre os 9 e 3 cm. Oito destas
cazoletas inscríbense dentro de círculos dos que parten radios que asocian varias cazoletas entre si mediante
ramificacións laterais. A orientación media da composición é N-S.

Medidas de protección
B.I.C., preciso controlar a extracción de pedra no entorno.
Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072043

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Nome do xacemento

Petróglifo de insua

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Rial

N' 1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

518855

UTM Y

4723111

Altitude

50 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Rial. Unha vez en Rial, pásase un treito de recta no que se atopa o cartel de sinalización do lugar e se
toma unha pista asfaltada á esquerda ata chegar as últimas casas da aldea, na base dun outeiro formado por un
afloramento granítico. Neste punto déixase a estrada e camíñase en dirección NW cara á base dun outeiro duns 100
metros. Os gravados atópanse sobre unha laxe de 2 metros de lonxitude que dista uns 15 metros dun valado de pedra
pertencente á última casa do lugar.

Emprazamento Topográfico
Base dun pequeno outeiro constituido por un afloramento granítico, no contexto dun val litoral.

Utilización do entorno
Monte baixo de xesta e toxo. Eucaliptos e vides.

Vex elación
N e L eucaliptos, toxos e herbáceas; S toxos, fentos, herbáceas e vides; W eucaliptos e pifteiros, toxos e herbáceas.

Destrucións e Alteracións
Non se aprecian, aínda que toda a zona é obxecto de extracción de pedra, sobre todo para a construción dos valados
colindantes. Mencionar que hai unha construción ocupando parte da laxe que soporta os gravados, sen afectar a estes.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Pequena laxe granítica orientada ó SW na cal se inscriben 5 pequenas cruces que adoitan distintas orientacións, así
como unha figura antropomorfa de 34 cm de lonxitude representada de pé en perspectiva frontal.

Medidas de protección
B.I.C. mediante lei de Patrimonio 16/85 (art.40.2).

Axentes do impacto
Lume e valado dun alpendre

Distancia
Inmediata.

Situación

Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o outeiro foi afectado polo lume e valado dun alpendre disposto sobre a laxe que soporta os gravados.

Cualificación do Impacto
Critico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte

Clave de Identificación

GA15072044

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petróglifos do Monte Pelotiña l (P.1)

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Asados (Sta. María)

Lugar

Monte Pelotiña

N" 1:50000

120

N"

1:20000

41

UTM X

518406

UTM Y

4724634

Altitude

150 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Padrón. Os gravados sitúanse na ladeira S do Monte Pelotiña por riba da autovía.

Emprazamento Topográfico
Ladeira media do monte Pelotiña.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo. Eucaliptos. Extracción de pedra na maioría dos afloramentos graníticos existentes na ladeira S do
Monte Pelotiña.

Vexetación
Nas orientacións Norte, Sur, Leste e Oeste hai unha vexetación de herbáceas e toxos.

Destrucións e Alteracións
Gravados moi deterioradas pola erosión. A extracción xeralizada de pedra supón unha ameaza inminente para a
conservación dos petróglifos.

Tipo de Propiedade
Monte comunal dos veciños de Leiro.

Descrición
A) Afloramento granítico sobre o que se disporien dous círculos realizados con dobre trazo, secantes entre si, ambos
de 90 cm de diámetro. Cada un destes círculos maiores posúe concéntrico outro de 23 cm de diámetro. A gravado
situada máis ao S presenta un radio que parte o círculo interno, chegando até a periferia interior do círculo maior. Desta
xorden, ademais, con dirección W un motivo en zigzag de 50 cm de lonxitude e un ovalo de aproximadamente 23 cm
de lonxitude.

Medidas de protección
B.I.C. Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Axentes do impacto
Extracción de pedra. Lume

Distancia
Arredores.

Identificación e descrición do impacto
Sofren o impacto das actividades extractivas de pedra. O lume afectou á zona pero non á laxe en sí.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Clave de Identificación

GA15072045

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petróglifos do Monte Pelotiña I (P.2)

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Asados (Sta. María)

Lugar

Monte Pelotiña

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518491

UTM Y

4724703

Altitude

150 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Padrón. Os gravados sitúanse na ladeira S do Monte Pelotiña por riba da autovía.

Emprazamento Topográfico
Ladeira media do monte Pelotiña.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo. Eucaliptos. Extracción de pedra na maioría dos afloramentos graníticos existentes na ladeira S do
Monte Pelotiña.

Vexetación
Monte baixo de toxo e eucalipto.

Destrucións e Alteracións
Gravados moi deterioradas pola erosión. A extracción xeralizada de pedra supón unha ameaza inminente para a
conservación dos petróglifos.

Tipo de Propiedade
Monte comunal dos veciños de Leiro.

Descrición
A 20 m ao N de P1 sobre unha laxe orientada ao S aparece un conxunto de alomenos 12 cazoletas de 5 cm de
diámetro. Existen outras posíbeis coviñas, que acaso foran producidas pola erosión. Este afloramento viuse moi
afectado pola extracción de pedra.

Medidas de protección
B.I.C. Cómpre paralizar a extracción de pedra.

iticentes do impacto
Traballos de extracción de pedra.

Distancia
O m.

Identificación e descrición do impacto
A rocha e o seu entorno inmediato non se viron afectados polo lume pero si por unha aparente destrución intencional,
a través do repicado da súa superficie, dos gravados. Extracción de pedra no entorno.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Clave de Identificación

GA15072046

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petróglifos do Monte Pelotiña I (P. 3)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados (Sta. María)

Lugar

Monte Pelotiña

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518363

UTM Y

4724685

Altitude

150 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Padrón. Os gravados sitúanse na ladeira S do Monte Pelotilla por riba da autovía.

Emprazamento Topográfico
Ladeira media do monte Pelotiña.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo. Eucaliptos. Extracción de pedra na maioría dos afloramentos graníticos existentes na ladeira S do
Monte Pelotiña.

Vexetación
N, S, L e O herbáceas e algún toxo.

DestrucMns e Alteracións
Gravuras moi deterioradas pola erosión. A extracción xeralizada de pedra supón unha ameaza inminente para a
conservación dos petroglifos.

Tipo de Propiedade
Monte comunal dos veciños de Leiro.

DescricMn
A 60 m ao NW de P 1 sobre unha laxe orientada ao SL aparece a gravado dun dobre círculo de 31 cm de diámetro con
coviña central, da que parte un radio que sobrepasa a liña exterior do motivo. Por riba do círculo major inscríbense
dous círculos simples con coviña, tanxentes entre si, duns 12 cm de diámetro.

Medidas de protección
B.I.C. Cómpre paralizar a extracción de pedra.

A.ventes do impacto
Axentes naturais e extracción de pedra.

Distancia
Arredor.

Identificación e descrición do impacto

Laxe moi afectada polos axentes naturais e, aparentemente, foi repicada parte da súa superficie, imposibilitando a
identificación dos gravados. O entorno inmediato e a superficie da rocha non foron afectados polo lume.

Cualificación do Impacto
Severo

Medidas Correctoras urxentes
Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Clave de Identificación

GA15072047

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ao

Nome do xacemento

Petróglifos do Monte Pelotiña 1 (P.4)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados (Sta. María)

Lugar

Monte Pelotiña

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518380

UTM Y

4724727

Altitude

150 msnm

ar

libre

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Padrón. Os gravados sitúanse na ladeira S do Monte Pelotiña por riba da autovía.

Emprazamento Topográfico
Ladeira media do monte Pelotiña.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo. Eucaliptos. Extracción de pedra na maioría dos afloramentos graníticos existentes na ladeira S do
Monte Pelotiña.

Vexetación
Monte baixo de toxo e eucalipto.

Destrucións e Alteracións
Gravados moi deteriorados pola erosión. A extracción xeralizada de pedra supón unha ameaza inminente para a
conservación dos petróglifos.

Tipo de Propiedade
Monte comunal dos veciños de Leiro.

Descrición
Laxe situada a 8 m ao N de P 3. Presenta tres coviñas de aproximadamente 5 cm de diámetro. As coordenadas doutra
das fichas son X: 518406 e Y: 4724667.

Medidas de protección
B.I.C. Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Axentes do impacto
Extracción de pedra. Lume.

Distancia
Inmediata.

Identificación e descrición do impacto
Rocha afectada por extracción de pedra. O lume non afectou á superficie da laxe, a ladeira na que se atopa viuse

parcialmente afectada polo lume.

Cualificación do Impacto

Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Clave de Identificación

GA15072048

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipolaría

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petróglifos do Monte Pelotiña I (p.5)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados (Sta. María)

Lugar

Monte Pelotiña

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518441

UTM Y

4724725

Altitude

150 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Padrón. Os gravados sitúanse na ladeira S do Monte Pelotiña por riba da autovía.

Emprazamento Topográfico
Ladeira media do monte Pelotiña.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo. Eucaliptos. Extracción de pedra na maioría dos afloramentos graníticos existentes na ladeira S do
Monte Pelotiña.

Vexetación
N, S, L e O herbáceas e algún toxo.

Destracións e Alteracións
Gravados moi deterioradas pola erosión. A extracción xeralizada de pedra supón unha ameaza inminente para a
conservación dos petróglifos.

Tipo de Propiedade
Monte comunal dos veciños de Leiro.

Descrición
A uns 25 m ao L do p.4 aparece o gravado dun rectángulo irregular con cinco subdivisións internas lonxitudinais e
outra transversal, acompañado de trazos externos non identificables. Por riba deste motivo disponse un círculo dobre
con coviña central, de 22 cm de diámetro, así coma outro motivo circular moi deteriorado (22 cm de diámetro). Na
revisión da ficha danse novas coordenadas, que son, X: 518481, e Y:4724677.

Medidas de protección
B.I.C. Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Axentes do impacto
Extracción de pedra.

Distancia
Arredores.

Identificación e descrición do impacto

A laxe non se viu afectada polo ume, a pesar de que si está presente a pegada dos incendios en diversas zonas da
ladeira na que se localizan as gravados.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Clave de Identificación

GA15072049

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petróglifos do Monte Pelotifía I (p.6)

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Asados (Sta. María)

Lugar

Monte Pelotilla

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518516

UTM Y

4724736

Altitude

150 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Padrón. Os gravados sitúanse na ladeira S do Monte Pelotiña por riba da autovía.

Emprazamento Topográfico
Ladeira media do monte Pelotiña.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo. Eucaliptos. Extracción de pedra
Monte Pelotiña.

na

maioría dos afloramentos graníticos existentes

na

ladeira S do

Vex elación
Monte baixo de toxo e eucalipto.

Destrucións e Alteracións
Gravados mol deteriorados pola erosión. A extracción xeralizada de pedra supón unha ameaza inminente para a
conservación dos petróglifos.

Tipo de Propiedade
Monte comunal dos vecirios de Leiro.

Descrición
Presenta un círculo con cazoleta central e radio que excede o círculo, duns 12 cm de diámetro, mol deteriorado pola
erosión.

Medidas de protección
B.I.C. Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Axentes do impacto
Extracción de pedra.

Distancia
Arredor.

Identificación e descrición do impacto
Extracción de pedra nos afloramentos de toda a ladeira. A laxe e o seu entorno inmediato non se viron afectadas polo
lume, a pesar de estar presentes as pegadas do incendio en varias partes da mesma ladeira.

Cualificación do Impacto

Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Cómpre paralizar a extracción de pedra.

Clave de Identificación

GA15072050

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Norne do xaceniento

Petroglifos do Monte Pelotiña I (gupo 7)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Monte Pelotiña

N°

1:50000

120

N" 1:20000

41

UTM X

518589

UTM Y

4724730

Altitude

150 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo - Padrón. Sitúanse

na

ladeira Sur do Monte Pelotiña, sobre a dita estrada.

Emprazamento Topográfico
Ladeira media do Monte Pelotiña.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e eucaliptos. Extracción de pedra
Monte Pelotiña.

na

maioría dos afloramentos graníticos existentes

na

ladeira Sur do

Vexetación
Monte baixo de toxo e eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Gravuras moi deterioradas pola erosión. A extracción xeneralizada de pedra supón unha ameaza inminente para a
conservación dos petroglifos. Non localizado posiblemente polas labouras de extracción de pedra.

Tipo de Propiedade
Monte comunal dos veciños de Leiro.

Descrición
Afloramento situado sobre o vial Rianxo-Padrón, á altura do terraplén sito ó lado da estrada. A pedra aparece afectada por

labores de extracción de cantería. Presenta un doble círculo con cazoleta de 22 cm de diámetro exterior. Xunto a este motivo
obsérvanse, irrecoñecibles, outros dous trazos. Na última revisión da ficha indicase que non se atopou o petroglifo, quizais fora
destruido.

Medidas de protección
B.I.C. Necesario paralizar a extracción de pedra no entorno inmediato.

Identificación e descrición do impacto
Non localizado posiblemente palas labouras de extracción de pedra.Destruido

Cualificación do Impacto
Crítico.

Clave de Identificación

GA15072051

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petroglifos do Monte Pelotiña II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados (Sta. María)

Lugar

Monte Pelotiña

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518720

UTM Y

4725000

Altitude

130 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo - Padrón. A uns 4 km de Rianxo á esquerda da estrada tómase un camiño de terra que circula pola
valgada existente entre o monte Pelotiña e o monte Loiro. Hai que seguir polo camiño ate chegar a unha curva
pechada á dereita. O xacemento sitúase ao W a uns 50 m do camiño.

Emprazarnento Topográfico
Ladeira media do monte Pelotiña.

Utilización do entorno
Eucalipto e monte baixo.

Vexetación
Eucalipto e monte baixo de toxo.

Destrucións e Alteracións
Os afloramentos presentes nesta zona atópanse moi alterados pola extracción de pedra. Toda a ladeira L do monte
Pelotiña atópase chea de restos de canteiría procedentes da zona superior. Non foi localizada a laxe que soporta as
gravuras. Posiblemente foi destruida polas labouras de extracción de pedra.

Tipo de Propiedade
Monte comunal dos veciños de Leiro.

Descrición
Dobre círculo con coviña central e radio que, dende a coviña, excede o círculo exterior (25 cm. de diámetro). A gravura
inscríbese nunha pequena pedra que posiblemente chegou a ese tramo da ladeira rodando dende os afloramentos do
cume do monte. Ditos afloramentos foron moi alterados polas labouras de extracción de pedra, atopándose toda a
ladeira L do monte Pelotiña chea de restos de canteiría en bruto procedentes da zona superior. Na revisión da ficha do
2001 non foron quen de atopar o petroglifo por mor da vexetación.

Medidas de protección
B.I.C. Cómpre deter a extracción de pedra nos arredores das gravuras.

Axentes do impacto
Naturais, canteiría. Lume

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descricMn do impacto
Natural: antrópico. Non se atopou o xacemento

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa, ainda que posiblemente estea destruido polas acxtividades de
canteiría que sufriu.

Clave de Identificación
Adscrición

Cultural

GA15072052
ldade do Bronce

Tipolaxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petroglifos do Monte Loiro

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados (Sta. María)

Lugar

Monte Loiro

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

518940

UTM Y

4725210

Altitude

20 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo - Padrón ate chegar á altura do monte Loiro. Dende alí tómese pola esquerda unha pista de terra que
polo L bordea o monte Loiro en dirección N. A continuación tómase o primeiro desvío existente á esquerda que pola
ladeira do devandito monte conduce ao lugar coñecido como Corno do Loiro. A gravura sitúase nesa zona no
promontorio rochoso máis achegado ao mencionado camiño.

Emprazamento

Topográfico

Espolón rochoso situado na ladeira S do monte Loiro.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo. Pifieiro de repoboación e eucalipto.

Vex

elación

Monte baixo de toxo. Piheiro de repoboación e eucalipto.

Destrucións e Alteracións
Gravuras moi afectadas pola erosión. Todo o arredor atópase moi alterado polas labouras de extracción de pedra. Non
foi atopada a laxe coas gravuras. Puido ter sido destruido por mor das labouras de extracción de pedra.

Tipo de Propiedade
Monte comunal.

Descrición
Nun espolón rochoso con sinais de ser utilizado recentemente como canteira, con numerosos bloques graníticos
espallados, uns por mor da erosión e outros por efecto da extracción de pedra, aparece unha gravura constituida por
un dobre círculo concéntrico de 25 cm. de diámetro, moi afectado pola erosión. Neste caso, trátase dun bloque
esgallado, conta con protección integral pero que afecta só ao bloque en si, coma ben moble.

Medidas de protección
B.I.C. Cómpre deter a extracción de pedra nos arredores. Como é ben moble, traslado ao Museo.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está quemada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

na

área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos

Clave de Identificación

GA15072053

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petroglifos do Monte Picoto I

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. María de lsoma

Lugar

Monte Picoto

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520580

UTM Y

4725580

Alt itude

110 msnm

Descrición de Accesos
Dende Rianxo tómase a estrada que conduce a Sta. María de Asados ata chegar ó cruce coa estrada C-550. Tómase
esta estrada á esquerda e continúase ata chegar ó alto de Paradauga (neste lugar existe unha fábrica visible dende a
estrada). Ó lado da explanada de dita fábrica comeza unha pista de terra que se segue ata atopar outra pista á
esquerda. Tómase esta pista que transita pola ladeira do monte Picoto. Os petroglifos localízanse a ambos lados desta
última pista.

Emprazamento Topográfico
Tramo medio - superior da ladeira do Monte Picoto. Dende esta zona divisase na súa totalidade o Val de Leiro e o
fondo da Ría.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo, eucalipto e piñeiro de repoboación.

Vexetación
Monte baixo de toxo.

Destruciáns e Alteraciáns
Gravados mol alterados pola erosión debido a axentes naturais. Non foi atopada a laxe coas gravuras debido
posiblemente ó ancheamento dunha pista próxima á ubicación do xacemento.

Tipo de Propiedade
Descrición
Rocha 1: laxe orientada ó S na que se inscriben 2 gravados contiguos consistentes nun triple círculo con cazoleta
central e radio que, dende o centro, excede o círculo exterior (diámetro máximo 30 cm.), e un dobre círculo con radio
de 29 cm. de diámetro. Por encima destes gravados aprécianse outros posibles trazos totalmente irrecoñecibles debido
á erosión.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes antrópicos

Identificación e descrición do impacto
Rocha posiblemente destruída polos traballos de reforma dunha pista.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Clave de Identificación

GA15072054

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxía

Lugar con representación grafica o ár libre

Nome do xacemento

Petroglifos do Monte Picoto II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. Maria de lsorna

Lugar

Monte Picoto

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520649

UTM Y

4725582

Alt itude

lio m

Descrición de Accesos
Dende Rianxo tomase a estrada que conduce a Sta. Maria de Asados ata chegar o cruce coa estrada C-550. Tomase
esta estrada a esquerda e continuase ata chegar o alto de Paradauga (neste lugar existe unha fabrica visible dende a
estrada). O lado da explanada de dita fabrica comeza unha pista de terra que se segue ata atopar outra pista a
esquerda. Tomase esta pista que transita pola ladeira do monte Picoto. Os petroglifos localizanse a ambos lados desta
ultima pista.

Emprazamento Topográfico
Tramo medio-superior da ladeira do Monte Picoto. Dende esta zona divisase na sua totalidade o Val de Leiro e o fondo
da Ria.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo, eucalipto e pino de repoboación.

Vexetación
N eucaliptos, piiieiros e toxos; S e O piñeiros e toxos; L piñeiros, toxos e fentos.

Destrucións e Alteracións
Gravados moi alterados pola erosion debido a axentes naturais. Cuberta de vexetación.

Tipo de Propiedade
Descrición
Pequeno afloramento que forma parte dun batolito maior que ocupa un rechán na ladeira do monte, no cal se inscribe
unha asociación complexa de diferentes gravados. Pódense distinguir: ocupando unha zona central, un doble circulo
dentro do cal se distingue un numero aproximado de 20 pequenas cazoletas de 1,5 cm de diámetro, radiais a unha
cazoleta central (o diámetro exterior do circulo e de 35 cm); tanxente a este motivo aparece un ovalo dentro do cal se
atopa unha circunferencia de 15 cm de diámetro que contén no seu interior unha pequena cazoleta central circundada
por outras 6 de 1,5 cm de diámetro, deste circulo interno xurde un radio que sobrepasa o ovalo; contiguos a
estes dous gravados observase algúns trazos irrecoñecibles a causa do seu alto grao de erosión; na zona N da mesma
rocha aprécianse dous conxuntos de pequenas cazoletas formando círculos de 6 en torno a unha central (diámetro
aproximado de 1,5 cm).

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Inmediata, da acción do lume.

Situación
O lume afectou ó entorno e á superficie..
Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira foi afectada polo lume. A laxe acadou unha coloración ennegrecida en certas zonas, ó tempo que
presenta piroplastia en partes próximas ás gravuras.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072055

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petroglifos do Monte Picoto III

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. María de !sorna

Lugar

Monte Picoto

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520614

UTM Y

4725554

Altitude

110 m

Descrición de Accesos
Dende Rianxo tórnase a estrada que conduce a Sta. María de Asados ata chegar ó cruce coa estrada C-550. Tómase
esta estrada á esquerda e continúase ata chegar ó alto de Paradauga (neste lugar existe unha fábrica visible dende a
estrada). Ó lado da explanada de dita fábrica comeza unha pista de terra que se segue ata atopar outra pista á
esquerda. Tórnase esta pista que transita pola Iadeira do monte Picoto. Os petroglifos localízanse a ambos lados desta
última pista.

Emprazamento Topográfico
Tramo medio-superior da ladeira do Monte Picoto. Dende esta zona divisase na súa totalidade o Val de Leiro e o fondo
da Ría.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo, eucalipto e pifieiro de repoboación.

Vexetación
Monte baixo de toxo.

Destrucións e Alteracións
Gravado destruido por extracción de pedra. Desaparecido.

Tipo de Propiedade
Descrición
A 30 m o L-NL do GA15072053, nun pequeno afloramento aparece outro gravado consistente nunha composición
formada por catro sucos en forma de Z dispostos de modo vertical e paralelos entre si.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes antrópicos

Identificación e descrición do impacto
Destruido

Cualificación do Impacto
Crítico.

Clave de Identificación

GA15072056

AtIscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxia

Lugar con representacion grafica o ar libre

Name do xacemento

Petroglifos do Monte Picoto IV

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. Maria de Isoma

Lugar

Monte Picoto

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520580

UTM Y

4725580

Altitude

110m

Descrición de Accesos
Dende Rianxo tomase a estrada que conduce a Sta. Maria de Asados ata chegar o cruce coa estrada C-550. Tomase

esta estrada a esquerda e continuase ata chegar o alto de Paradauga (neste lugar existe unha fabrica visible dende a
estrada). O lado da explanada de dita fabrica comeza unha pista de terra que se segue ata atopar outra pista a
esquerda. Tomase esta pista que transita pola ladeira do monte Picoto. Os petroglifos localízanse a ambos lados desta
ultima pista.

Emprazamento Topográfico
Tramo medio-superior da ladeira do Monte Picoto. Dende esta zona divisase na súa totalidade o Val de Leiro e o fondo
da Ria.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo, eucalipto e pino de repoboación.

Vexetación
N piheiros e toxos; S piheiros, eucaliptos e toxos; L pirleiros, eucaliptos, toxos e fentos; O piheiros, toxos e fentos.

Destrucións e Alteracións

Gravados moi alterados pola erosion debido a axentes naturais. Debido a que se viu sometida á acción do ume, a laxe
presenta algunhas zonas ennegrecidas.

DescricMn
Restos moi erosionados dun dobre circulo que conten no seu interior 12 pequenas cazoletas; 20 m o SW deste motivo
parecen distinguirse dous gravados que puideran representar dous zoomorfos, difíciles de identificar dado o seu
intenso grao de deterioro.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia

Inmediata, da acción do lume.

Situación
O lume afectou ó entorno e á superficie.

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira foi afectada polo ume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

!H

e

Clave de Identificación

GA15072057

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petroglifos do Monte Picoto V

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Isoma (Sta. María)

Lugar

A Bacariza

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520914

UTM Y

4726060

Altitude

100 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Padrón até chegar ao cruce ca estrada de Catoira. A gravura atópase situada nun couto existente ao NW do
cruce. Accédese ao mesmo atravesando un bosque de eucaliptos na ladeira do monte até chegar a unha zona de
afloramentos graníticos no cume do cauto.

Emprazamento Topográfico
Cume dun pequeno cauto na ladeira dun monte.

Utilización do entorilo
Monte baixo de toxo. Eucaliptos e piheiros.

Vexetacióin
N, S, L e O eucaliptos, piheiros e toxos.

Destrucións e Alteracións
A gravura está mai erosionada e parcialmente destruida por mor da acción dos axentes naturais e o ume.

Tipo de Propiedade

Descrición
Sobre un pequeno afloramento granítico inscríbese unha composición formada por cinco círculos concéntricos (diám. <máx.
80 cm.), a carón da cal aparecen dous conxuntos de pequenas coviñas, seis ao L e cinco ao W, de 4-5 cm. de diámetro. A
limpeza superficial do afloramento parece amosar outros trazos, polo momento indeterminados, nos laterais do afloramento en
contacto coa capa de terra vexetal.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Lume, erosión natural.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o espolón foi afectado polo ume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control arqueolóxico.

Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072058

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica o aire libre

Nome do xacemento

Petroglifo da enseada de Leiro

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Rial

N' 1:50000

152

N° 1:20000

12

UTM X

519620

UTM Y

4722330

Altitude

20 m

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo - Rial. Pasase o lugar de Rial, e , a uns 800 metros do lugar, tómase un camiño de terra á dereita da
estrada. Este camiño leva a unha finca circundada por un valado de pedra. O petroglifo localizase a uns 25 m por
debaixo de dito valado.

Emprazamento Topográfico
Afloramento granítico situado na liha de costa.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e eucaliptos.

Vexetación
Monte baixo de toxos.

Destrucións e Alteracións
Non se aprecian, salvo as producidas pola erosión natural. Toda a zona é obxecto de extracción de pedra, o cal pode
poher en perigo a conservación do gravado. Na actualidade non se atopou por mor da densa vexetación.

Tipo de Propiedade
Descrición
Gravado constituido por un círculo duns 15 cm. de diámetro formado por 7 cazoletas de 3 cm. de diámetro en torno a
outra central de igual tamaño. Esta composición parece inscribirse dentro dun trazo circular incompleto a causa da
erosión. Un metro ó NL-L aparece outro grupo de cinco pequenas cazoletas similares as anteriores.

Medidas de protección
B.I.C. mediante leí de Patrimonio 16/85 (art.40.2).

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072060

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petroglifos de lsorna

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Sta. María de 'sorna

Lugar

lsorna

N°

1:50000

120

N"

1:20000

42

UTM X

520130

UTM Y

4724550

Altitude

70 msnm

Descrición de Accesos
Estrada da costa Rianxo - Quintáns. Ó chegar a Quintáns tómase a man esquerda o desvío sinalizado cara a 'soma,

onde, dende o campo da feira, parte cara o NW un canniño que bordea a ladeira do Monte Lagarteira. O petroglifo 1
sitúase uns 20 m por encima do camiño, sendo o primeiro afloramento visible dende a saída de 'soma. O segundo

atópase seguindo o camiño uns 150 m desde o primeiro, uns 20 m á dereita no sentido da pendente do terreo, nun
afloramento moi disgregado pola erosión.

Emprazamento Topográfico
Tramo medio da ladeira NE do Monte Lagarteira. Dende o xacemento divisase o val de Quintáns e o fondo da Ría.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e fieitos, eucaliptos, piñeiros e terras de cultivo.

Vexetación
Monte baixo de toxos, fieitos e eucaliptos.

Destrucións e AlteracMns
Os gravados víronse bastante alterados pola erosión natural e pola práctica de lumes para a queima de monte baixo.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Rocha 1: o gravado aproveita a forma troncocónica do afloramento no cal se inscribe, presentando unha composición
circular de 110 cm. de diámetro na que se aprecian alomenos 5 círculos concéntricos con restos de varias cazoletas
centrais moi mal conservadas. Dos círculos parten trazos de difícil interpretación, dado o seu alto grao de erosión. 40 m
ó L do motivo principal aparece un conxunto de 8 cazoletas, formando un círculo de 7 con outra central de 3 cm. de
diámetro.

Axentes do impacto
Axentes naturais, lumes e outros.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras un-yentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

na

área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos

Clave de Identificación

GA15072061

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Name do xacemento

Petroglifos de 'sorna

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. María de 'sorna

Lugar

lsorna

N°1:50000

120

N' 1:20000

42

UTM X

520130

UTM Y

4724550

Altitude

60 msnm

Descrición de Accesos
Estrada da costa Rianxo - Quintáns. Ao chegar a
onde, dende o campo da feira, parte cara o NW
sitúese uns 20 m por encima do carnifio, sendo
atópase seguindo o camiño uns 150 m desde o
afloramento moi disgregado pola erosión.

Quintáns tomase a man esquerda o desvío sinalizado cara a lsorna,
un camiño que bordea a ladeira do Monte Lagarteira. O petroglifo 1
o primeiro afloramento visible dende a saída de 'sorna. O segundo
primeiro, uns 20 m á dereita no sentido da pendente do terreo, nun

Emprazamento Topográfico
Tramo medio da ladeira NL do Monte Lagarteira. Dende o xacemento divísase o val de Quintáns e o fondo da Ría.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e fieitos, eucaliptos, piñeiros e terras de cultivo.

Vex elación
Monte baixo de toxos, fieitos e eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Os gravados víronse bastante alterados pola erosión natural e pola práctica de lumes para a queima de monte baixo.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Rocha 2: nun afloramento moi disgregado pola erosión e pola extracción de pedra inscríbese un posible círculo de 15
cm. de diámetro; 30 cm. máis abaixo na mesma rocha apreciase a existencia dun motivo ondulado de 47 cm. de
lonxitude case totalmente irrecoñecible.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume

Distancia
Om

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072063

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Nome do xacemento

Petroglifos de Toural I

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Eulalia do Araño

Lugar

Toural

N° 1:50000

120

N' 1:20000

41

UTM X

518160

UTM Y

4727518

Altitude

60 m

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo - Taragoña. Ó chegar ó cruce coa estrada comarcal 550 tómase o desvío á dereita cara a Pousada e
Os Sens. Despois deste lugar, tómase o desvío á esquerda cara Buhía. Ó chegar a esta aldea, cóllese outro desvío
asfaltado á esquerda que conduce a Toural. Ao final deste lugar nace un camiño de terra que bordea o monte con
dirección S. Os gravados localizanse ó lado da marxe esquerda do canniño, a uns 300 metros ó S das casas de Toural.

Emprazamento Topográfico
Cabeceira do val de Rianxo, na zona terminal, próxima á vertente NW de dito val.

Utilización do entorno
Piñeiros e terras de cultivo.

Vex elación
Monte baixo de toxo e terras de cultivo.

Destrucións e Alteracións
O grupo I de gravados está parcialmente arrasado polo tránsito de maquinaria agrícola sobre a laxe na que se
inscriben os petroglifos. Non foron localizadas as gravuras, posiblemente ocultas entre a vexetación.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
I.- Sobre unha laxe orientada aproximadamente ó S, situada ó lado dun camiño que serve de acceso ás terras de
cultivo do lugar, localízanse dous grupos de gravados: o primeiro está formado por un conxunto de alomenos 3 e 8 cm.
de diámetro, entre as cales obsérvanse tres trazos curvos de considerable grosor (4 cm.), que seguen unha orientación
L-W unindo varias cazoletas. A erosión natural impide, sen embargo, apreciar se existe algún tipo de estructura
compositiva. Noutra laxe anexa, que forma parte do mesmo afloramento e que na actualidade se presenta moi
arrasada debido ó tránsito de maquinaria agrícola, obsérvanse outras 20 cazoletas, similares ás anteriores e
igualmente moi erosionadas. O resto do afloramento está cuberto por unha capa de terra vexetal, cuxa limpeza podería
dar lugar ó achádego de novos gravados.

Medidas de protección
B.I.C. mediante leí de Patrimonio 16/85 (art.40.2). Control de tránsito de maquinaria.

Axentes do impacto
Antrópico e lume

Distancia
Om.

Situación
Sobre a laxe

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira onde se localiza o petróglifo está afectada polo lume, o entorno e a superficie do mesmo. A laxe tamén
está parcialmente soterrada baixo o manto vexetal. Presenta unha coloración negra e vermella en varias zonas.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de queimado inmediato, baixo control arqueolóxico.
Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte se se atopan.

Clave de Melle icación

GA15072064

AtIscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica o aire libre

Nome do xacemento

Petróglifos de Toural II

Provincia

A Coruña

Coticen()

Rianxo

Parroquia

Santa Eulalia do Araño

Lugar

Toural

N" 1:50000

120

N° 1:20000

41

UTM X

518198

UTM Y

4727536

Altitude

60 m

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Taragoña. Ó chegar ó cruce coa estrada comarcal 550 tómase o desvío á dereita cara a Pousada e Os Sens.
Despois deste lugar, tómase ó desvío á esquerda cara a Buhía. O chegar a esta aldea, cállese outro desvío asfaltado á
esquerda que conduce a Toural. Ó final deste lugar nace un camiño de terra que bordea o monte con dirección S. Os gravados
local ízanse ó lado da marxe esquerda do camiño, a uns 300 metros ó S das casas de Toural.

Emprazamento Topográfico
Cabeceira do val de Rianxo, na zona terminal, próxima á vertente NW de dito val.

Utilización do entorilo
Piñeiros e terras de cultivo.

Vexetación
N e S, toxos, silveiras e carballos;
e terras de labor.

L carballos, silveiras e herbáceas; W carballos, toxos e herbáceas. Próximo a pastos, vides

Destrucións e Alteracións
Na actualidade non se atopou por mor da vexetación. Estaría a 100 metros de GA15072063.

Tipo de Propiedade
Descrición
Uns 100 m seguindo o camiño cara o W, o lado da marxe esquerda do camiño, localizase outro pequeno afloramento que
amosa a existencia de dúas cazoletas de similares características ás anteriores. As coordenadas UTM desta ficha son as de
Petróglifos de Toural I.

Medidas de protección
B.I.C. mediante lei de Patrimonio 16/85 (art.40.2).

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
A laxe localizase nunha zona adicada á explotación agrícola, polo tanto non se viu afectada polo lume pero sitúase dentro dos
200 m da área de cautela.

Cualificación do Impacto
Severo.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072066

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Monte Picoto

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520175

UTM Y

4727237

Altitude

170 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo -Padrón. No punto quilométrico 104 no limite dos concellos de Rianxo e Dodro, se

colle, á dereita, unha pista forestal que cruza todo o monte. O grupo de mámoas atópanse a ambos lados da pista. As
primeiras cinco están a man esquerda, no cumio do monte, e as restantes Iocalizanse 250 m. máis aló a man dereita.

Emprazamento Topográfico
Cumio do monte.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Nas orientacións Norte, Sur, Leste e Oeste hai piñeiros, fentos e toxos.

Destrucións e Alteracións
A uns 10 metros ó norte da mámoa estanse a realizar labouras de remoción e acumulación de terras doutras zonas.
Hai unha graveira a uns 50 metros aproximadamente.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Localizase 40 m. ó SE da n°1. Mide 1430 m. no seu eixo N-S e 1520 m. no E-W e unha altura de 10 m. Presenta un
burato de violación central de grandes dimensións 750 m. (no eixo N-S) e 570 m. (no E-W) e unha profundidade de
070 m., no que se conservan varias laxes que poderían pertencer á cámara pero están desplazadas do seu lugar
orixinal

Axentes do impacto
Lume e remoción de terras.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán no que está ubicada a mámoa está queimado. Remoción e acumulación de terra uns 10 m. ó N da
mámoa.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Balización e paralización das labouras de remoción de terras. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio
na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072067

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario-túmulo

Name do xacemento

Mámoas de Monte Picoto

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N° 1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520215

UTM Y

4727195

Alt itude

170 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo -Padrón. No punto quilométrico 104 no límite dos concellos de Rianxo e Dodro, se
calle, á dereita, unha pista forestal que cruza todo o monte. O grupo de mámoas atópanse a ambos lados da pista. As
dereita.
primeiras cinco están a man esquerda, no cumio do monte, e as restantes localízanse 250 m. máis aló a man

Ernprazamento Topográfico
Cumio do monte.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Nas orientacións Norte, e Oeste hai eucaliptos, toxos, fentos e piheiros. Na orientación Leste e Sur hai eucaliptos,
toxos e fentos.

Destrucións e Alteracións
Nos límites da mámoa estanse a depositar grandes cantidades de terra procedentes de outro lugar. No cuadrante N da
masa tumular presenta un pequeno corte dunha rodeira e un buraco de máis ou menos 1 m. de lonxitude.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Mámoa de pequenas dimensións e valeirada no seu interior aínda que se poden apreciar todavía os ortostatos,
presumiblemente da cámara, algúns perdidos debido á excavación furtiva feita recentemente. As súas medidas son
1620 m. no seu eixo NW-SE e 1590 m. no NE-SW, e unha altura de 080 m. O burato de violación central presenta
unhas dimensións de 330 m. no seu eixo N-S e 270 m. no eixo E-W.Ten unha profundidade de 120 m. Cómpre sinalar
que a 840 m. ó NE deste túmulo abriuse unha pista que parte da planta de aglomerado que se atopa no límite do
concello e que está valeirando escombros 6 m. ó NW da mámoa.

Axentes do impacto
Lume e remoción e depósito de terras.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identifkación e descrición do impacto
Toda a zona na que está ubicado o xacemento está afectada polo ume. Remoción e acumulación de terras.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Balización e paralización das labouras de acumulación de terra. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do
incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072068

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Monte Picoto

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N" 1:50000

120

N' 1:20000

42

UTM X

520249

UTM Y

4727235

Altitude

170 msnm

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo-Padrón. No punto quilornétrico 104 no límite dos concellos de Rianxo e Dodro, cóllese,
á dereita, unha pista forestal que cruza todo o monte. O grupo de mámoas atópanse a ambos lados da pista. As
primeiras cinco están a man esquerda, no cumio do monte, e as restantes localizanse 250 m máis aló, a man dereita.

Emprazamento

Topográfico

Cumio do monte.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Piñeiros, eucaliptos e toxos.

Destrucións e Alteracións
Aparentemente destruida.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Estaría situada 30 m ó L da anterior pero non se atopou porque a planta de aglomerado que se atopa no límite do
concello abriu unha pista nese lado.

Axentes

do impacto

Antrópicos

Identificación e descrición do impacto
Destruido pola pista

Cualificación do Impacto
Crítico.

Clave de Identificación

GA15072069

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Monte Picoto

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520150

UTM Y

4727190

Alt itude

170 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo -Padrón. No punto quilornétrico 104 no límite dos concellos de Rianxo e Dodro, se

colle, á dereita, unha pista forestal que cruza todo o monte. O grupo de mámoas atópanse a ambos lados da pista. As
primeiras cinco están a man esquerda, no cumio do monte, e as restantes local ízanse 250 m. máis aló a man dereita.

Emprazatnento Topográfico
Cumio do monte.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Nas orientacións Norte, Sur, Leste e Oeste hai piñeiros, fentos e toxos.

Destrucións e Alteracións
Os ortostatos víronse afectados directamente polo lume sen producirlle alteracións físicas.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Está moi coberta de vexetación a pesar do cal é unha das mellor conservadas. Mide no seu eixo N-S 2130 m. r 1750
m. no E-W e presenta unha altura de 1 m. Presenta un burato de violación central no que se conservan varios
ortostatos que están desplazados. Dito burato mide 380 m. no eixo NW-SE e 350 m. no eixo NE-SW, así como unha
profundidade de 070 m.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación

Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán no que está ubicada a mámoa está afectado polo ume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072070

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Monte Picoto

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520101

UTM Y

4727172

Altitude

170 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo -Padrón. No punto quilornétrico 104 no límite dos concellos de Rianxo e Dodro, se
colle, á dereita, unha pista forestal que cruza todo o monte. O grupo de mámoas atópanse a ambos lados da pista. As
primeiras cinco están a man esquerda, no cumio do monte, e as restantes localízanse 250 m. máis aló a man dereita.

Emprazamento Topográfico
Cumio do monte.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Nas orientacións Norte, Sur, Leste e Oeste hai piñeiros, toxos e fentos.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Atópase 40 m. ó SW da anterior. Ten grandes dimensións e presenta un burato de violación central no que se observan
algúns chantos desprazados. O túmulo mide 2225 m. no eixo NNE-SSW e 2080 m. no eixo NNW-SSE e presenta
unha altura de 165 m. na súa parte SSE dado que no NNW non chega a 10 m. As medidas do burato de violación
central son as seguintes: 50 m. no eixo NNW-SE e 140 m. no eixo NE-SW e unha profundidade de 0,60 m.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación

Toda a zona na que está ubicado o xacemento está afectado polo lume.

Identificación e descrición do impacto
O xacemento está cuberto de cinzas e restos do lume.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato
do xacemento, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072071

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Monte Picoto

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N' 1:50000

120

N° 1:20000

42

UTM X

519783

UTM Y

4727034

Altitude

170 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo -Padrón. No punto quilométrico 104 no límite dos concellos de Rianxo e Dodro, se
colle, á dereita, unha pista forestal que cruza todo o monte. O grupo de mámoas atópanse a ambos lados da pista. As
man dereita.
primeiras cinco están a man esquerda, no cumio do monte, e as restantes localízanse 250 m. máis aló a

Emprazamento Topográfico
Cumio do monte.

Utilización do entorno
Forestal.

Vegetación
Nas orientacións Norte e Oeste hai eucaliptos, piñeiros, herbáceas e fentos. Nas orientacións Sur e leste hai
eucaliptos, piñeiros, herbáceas, fentos e toxos. Hai algún

Destrucións e Alteracións

O ortostato que sobresáe en superficie foi afectado directamente polo lume.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Atópase bastante ben conservada e mide 1530 m. no seu eixo NNW-SSE e 1210 m. no NNE-SSW; ten unha altura de
10 m. O burato de violación central ten unhas dimensións de 160 m. no seu eixo NW-SE e 140 m. no eixo NE-SW e
unha profundidade de 060 m.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Toda a superficie na que está ubicado o xacemento está afectado polo ume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico.
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Clave de Identificación

GA15072072

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Monte Picoto

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

519769

UTM Y

4727005

Altitude

170 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo -Padrón. No punto quilornétrico 104 no límite dos concellos de Rianxo e Dodro, se
colle, á dereita, unha pista forestal que cruza todo o monte. O grupo de mámoas atópanse a ambos lados da pista. As
primeiras cinco están a man esquerda, no cumio do monte, e as restantes localízanse 250 m. máis aló a man dereita.

Emprazamento Topográfico
Cumio do monte.

Utilización do entorno
Forestal.

Vegetación
Nas orientacións Norte, Sur, Leste e Oeste hai eucaliptos, fentos, piñeiros e toxos.

Destrucións e Alteracións
Os orotostatos da mámoa foron afectados directamente polo lume, dándolle unha cor negra en pequenas zonas.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Situado uns 70 m. ó S da n° 7. Ten unhas dimensións de 1340 m.x 1390 m. nos eixos N-S e E-W respectivamente, e
unha altura de 170 m. Ten unha violación central de 290 m.x 240 m. nos eixos anteriores respectivamente, e unha
profundidade de 40 cm. Ten unha cámara poligonal de no centro de violación da que asoman duas laxas, unha delas
duns 50 cm. de altura sobre a superficie do túmulo. Datos do 91.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación

Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
A zona na que está ubicado o xacemento está queimada.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urgentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación
Adscricián

Cultural

GA15072073
Neolítico

Tipolo_via

Lugar funerario-túmulo

Nome do xacemento

Mámoas de Monte Picoto

Provincia

A Coruña

Coticen()

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N° 1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

519825

UTM Y

4727012

Altitude

170 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo-Padrón. No punto quilornétrico 104 no límite dos concellos de Rianxo e Dodro, se
colle, á dereita, unha pista forestal que cruza todo o monte. O grupo de mámoas atópanse a ambos lados da pista. As
primeiras cinco están a man esquerda, no cumio do monte, e as restantes localízanse 250 m. máis aló a man dereita.

Emprazamento

Topográfico

Cumio do monte.

Utilización do entorno
Forestal.

Vex elación
Nas orientacións Norte, Sur, Leste e Oeste hai presencia de eucaliptos, fentos e piheiros.

Destrucións e Alteracións
Os ortostatos foron afectados directamente polo lume, de tal xeiro que presentan algunhas zonas ennegrecidas.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Situada a uns 75 m. ó E da n° 7. ten unhas dimensións de 1760 m. x 19 m. nos eixos N-S E-W w unha altura de 240
m. Ten unha violación central de 150 x230 m. nos eixos N-S E-W e unha profundidade de 150 m. Ten na parte NW da
violación unha cámara poligonal formada por 7 ortostatos, un deles caído, con unhas dimensión semellantes de 160 m.
de ancho por 70 cm. de alto.

A.xentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán está afectado polo lume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urgentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072074

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar Funerario

Nome do xacemento

Mámoas de Campiños (6). Mámoa 2

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados

Lugar

Devesa

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

519235

UTM Y

4724967

Altitude

130msnm

Descrición de Accesos
No punto kilométrico 10,4 da estrada C-550 Padrón-Fisterra, xusto ó remate do carril de vehículos lentos existente
nesta estrada coller á esquerda a pista forestal que cruza os montes Picoto e Lioira en sentido NNE-SSW.
Transcurridos aproximadamente uns 3 kms dende o seu inicio, no momento en que pasa a SE do monte Lioira e
comeza a bordealo polo seu lado sur hacia o oeste, deixar o coche e seguir o camiño de monte que a partir desto punto
cruza o cume do monte en sentido norte-sur. Este camiño está xalonado a dereita e esquerda polo total destas seis
mámoas.

Emprazamento Topográfico
Cume do monte

Utilización do entorilo
Monte baixo con piheiros e eucaliptos.

Vegetación
N, S, L e O eucaliptos, toxos e fentos.

Destruchins e Alteracións
Todas as mámoas sufriron as consecuencias de seren escavadas por furtivos; presentando na actualidade diversos
grados de conservación, dende as medianamente ben conservadas ate as case totalmente destruidas.

Tipo de Propiedade
Descrición
A Mámoa 2 atópase a uns 20m SSW da n°1, xusto o lado dereito do camiño principal que cruza esta parte do monte
polo cumio. Tratase dun tumulo de pequenas dimensións, menos de 10m de diámetro e de 50cm de outura, que na
actualidade non presenta visible ningun resto da sua posible cámara, e cuio estado de conservación é bastante malo.
UTM antigas X: 519220 Y: 4724950. Na actualidade a mámoa non sobrepasa os 30 cm de altura, está moi arrasada.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Sit//ación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán viuse afectado polo ume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urgentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072075

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar Funerario

Nome do xacemento

Mámoas de Campiños (6). Mámoa 3

Provincia

A Coruña

('once/lo

Rianxo

Parroquia

Asados

Lugar

Devesa

N° 1:50000

120

N° 1:20000

42

UTM X

519245

UTM Y

4724916

Altitude

130msnm

Descrición de Accesos
No punto kilométrico 10,4 da estrada C-550 Padrón-Fisterra, xusto ó remate do carril de vehículos lentos existente
nesta estrada coller á esquerda a pista forestal que cruza os montes Picoto e Lioira en sentido NNE-SSW.
Transcurridos aproximadamente uns 3 kms dende o seu inicio, no momento en que pasa a SE do monte Lioira e
comenza a bordealo polo seu lado sur hacia o oeste, deixar o coche e seguir o camiño de monte que a partir deste
punto cruza o cume do monte en sentido norte-sur. Este camiño está xalonado a dereita e esquerda polo total destas
seis mámoas.

Emprazamento Topográfico
Cume do monte

Utilización do entorilo
Monte baixo con pifieiros e eucaliptos.

Vexetación
N, S, L e O eucaliptos, toxos e fentos. Algún piheiro disperso.

Destrucións e Alteracións
Todas as mámoas sufriron as consecuencias de seren escavadas por furtivos; presentando na actualidade diversos
grados de conservación, dende as medianamente ben conservadas ate as case totalmente destruidas. Os ortostatos
da cámara víronse directamente expostos á acción do ume.

Tipo de Propiedade
Deserición
A Mámoa 3, atopase a uns 10m o S da n°2, tamén ó lado dereito do camiño. Presenta un túmulo de considerables
dimensións, preto de 15m de diámetro e 1,5m de altura, e no seu interior presenta unha camara poligonal cuia
superficie superior foi totalmente valeirada. UTMX antigua: 519230 Y: 4724920

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Superficie e entorno.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán viuse afectado polo lume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072076

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar Funerario

Nome do xacemento

Mámoas de Campiñas (6). Mámoa 3

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados

Lugar

Devesa

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

519305

UTM Y

4724880

Alt itude

130msnm

Descrición de Accesos No punto kilométrico 10,4 da estrada C-550 Padrón-Fisterra, xusto ó remate do carril de
vehículos lentos existente nesta estrada coller á esquerda a pista forestal que cruza os montes Picota e Lioira en
sentido NNE-SSW. Transcurridos aproximadamente uns 3 kms dende o seu inicio, no momento en que pasa a SE do
monte Lioira e comeza a bordealo polo seu lado sur hacia o oeste, deixar o coche e seguir o camiño de monte que a
partir deste punto cruza o cume do monte en sentido norte-sur. Este canniño está xalonado a dereita e esquerda polo
total destas seis mámoas.
Emprazamento Topográfico
Cume do monte

Utilización do entorno
Monte baixo con piñeiros e eucaliptos.

Vex elación
N e O eucaliptos, fentos e toxos; S e L eucaliptos, fentos, toxos e pifieiros.

Destrucións e Alteracións
Todas as mámoas sufriron as consecuencias de seren escavadas por furtivos; presentando na actualidade diversos
grados de conservación, dende as medianamente ben conservadas ate as case totalmente destruidas.

Tipo de Propiedade
Descrición
A Mámoa 4, atópase a uns 20m o SW da n°3, o lado esquerdo do camiño principal e xusto no vertice que forman este e
un ramal deste, que baixa en direccion SW pola ladeira. Túmulo de dimensions equiparables as da n°3, en cuio interior
tamén se atopa unha cámara poligonal ca superficie interior valeirada.UTMX antigua: 519270 Y: 4724900

Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán viuse afectado polo lume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urgentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control

arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072077

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar Funerario

Nome do xacemento

Mámoas de Campiños (6). Mámoa 5

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados

Lugar

Campo Grande

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

519301

UTM Y

4724819

Altitude

130msnm

Descrición de Accesos
No punto kilométrico 10,4 da estrada C-550 Padrón-Fisterra, xusto ó remate do carril de vehículos lentos existente
nesta estrada coller á esquerda a pista forestal que cruza os montes Picoto e Lioira en sentido NNE-SSW.
Transcurridos aproximadamente uns 3 kms dende o seu inicio, no momento en que pasa a SE do monte Lioira e
comeza a bordealo polo seu lado sur hacia u oeste, deixar o coche e seguir o camiño de monte que a partir desto punto
cruza o cume do monte en sentido norte-sur. Este camiño está xalonado a dereita e esquerda polo total destas seis
mámoas.

Emprazanrento Topográfico
Cume do monte

Utilización do entorno
Monte baixo con pifieiros e eucaliptos.

Vegetación
N, S, L e O eucalipto, toxo e fento.

Destrucións e Alteracións
Todas as mámoas sufriron as consecuencias de seren escavadas por furtivos; presentando na actualidade diversos
grados de conservación, dende as medianamente ben conservadas ate as case totalmente destruidas.

Tipo de Propiedade
Descrición
A Mámoa 5, situase a uns 10m o S da n°4. Tratase dun túmulo baixo, de reducidas dimensións: menos de 10m de
diámetro e 50cm de altura, en cuio centro realizouse hai pouco tempo unha excavacion furtiva, con apariencias de
cuadricula de 2m de largo que chegou ata a roca. UTMX antiga: 519270 Y: 4724860

Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán viuse afectado polo lume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control

arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072078

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar Funerario

Nome do xacemento

Mámoas de Campiños (6). Mámoa 6

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Asados

Lugar

Devesa

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

519306

UTM Y

4724734

Altitude

130msnm

Descrición de Accesos
No punto kilométrico 10,4 da estrada C-550 Padrón-Fisterra, xusto ó remate do carril de vehículos lentos existente
nesta estrada coller á esquerda a pista forestal que cruza os montes Picoto e Lioira en sentido NNE-SSW.
Transcurridos aproximadamente uns 3 kms dende o seu inicio, no momento en que pasa a SE do monte Lioira e
comeza a bordealo polo seu lado sur hacia o oeste, deixar o coche e seguir o camiño de monte que a partir deste punto
cruza o cume do monte en sentido norte-sur. Este camiño está xalonado a dereita e esquerda polo total destas seis
mámoas.

Emprazamento Topográfico
Cume do monte

Utilización do entorno
Monte baixo con piñeiros e eucaliptos.

Vexetación
N, S e O eucaliptos, toxoe e fentos; L eucaliptos, piñeiros, toxos e fentos.

DestrucMns e Alteracións
Todas as mamoas sufriron as consecuencias de seren escavadas por furtivos; presentando na actualidade diversos
grados de conservación, dende as medianamente ben conservadas ate as case totalmente destruidas. A coraza foi
exposta directamente á acción do lume.

Tipo de Propiedade
Descrición
A Mámoa 6 situase a uns 100m o S do túmulo 5, e igual que as duas derradeiras esta a esquerda do camiño, foi
excavado no 1974 baixo Fabregas Valcarce e Felix de la Fuente Andrés. Presenta no seu interior unha cámara
poligonal composta por 16 chantos, e a pesares de atoparse cuberta parcialmente por toxo baixo, o seu estado de
conservación é bastante bó. UTMX antiga: 519270 Y: 4724750

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán foi afectado polo lume.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urgentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072079

Adscrición Cultural

Neolitico

Tipolo_vía

Túmulo

Nome do xacemento

Mamoa dos Campiños II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. Maria de Asados

Lugar

Concha Vieira

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

519606

UTM Y

4724416

Altitude

120m

Descrición de Accesos
Estrada C-550 de Padron a Ribeira. No limite dos concellos de Dodro e Rianxo, no PK-10,5 no Alto de Paradauga,
coller un desvio a esquerda por unha pista de terra que pasa pola falda W do monte Lioiro. Despois duns 2,5 km
remata a pista no trazado novo da estrada Dodro-Rianxo. Continuar uns 300 m pola nova estrada e coller unha pista
forestal de terra a esquerda da estrada; atravesamo-lo conxunto megalítico de Os Campiños I e continuamos a través
dela uns 700 m ata chegar o segundo conxunto megalítico de Os Campiños, sendo o túmulo 1 o primeiro que
atopamos a beira dereita da pista forestal.

Emprazamento Topográfico
Espolón amesetado do Monte Loiro.

Utilización do entorno
Aproveitamento forestal e baldio.No 2006 a vexetación do entorno polo N, S e L son piñeiros, fentos, toxos e
herbáceas. No L o mesmo e ademáis eucaliptos.

Vexetación
Piñeiros, eucaliptos e monte baixo.

Destracións e Alteracións
Os túmulos consérvanse bastante ben, con grandes violacións e os ortostatos caídos e desplazados do seu lugar
orixinal.

Tipo de Propiedade
Comunal.

Descrición
Coordenadas alternativas: x-519680, y-4724308. Conxunto de tres túmulos (GA15072009, 079 e 080). Atópanse a 800
m o S-SE do outro conxunto megalítico de Os Campiños. Este túmulo esta situado 60 m o NE do 009, e é visible dende
a pista forestal. Mide 18,40 m no eixo N-S e 21,10 no E-W, conserva unha altura de 1,80 m. Ten un pequeño burato de
violación central que mide 2,15 m (N-S) e 1,80 (E-W), a súa profundidade e de 0,70 m.

Medidas de protección
Sinalizacion.

Axentes do impacto
Lumes e repoboación

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie

IdentificacMn e descrición do impacto
Todo o rechán está queimado. A mámoa está inmersa nun territorio repoboado de pirleiros, que co lume deberán ser
de novo plantados os piheiros, pohendo en perigo o xacemento.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urgentes
Control da repoblación. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxco.

Clave de Identificación

GA15072080

Adscrición Cultural

Neolitico

Tipolo.vía

Tumulo

Nome do xacemento

Mamoa dos Campiños II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. Maria de Asados

Lugar

Concha Vieira

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

519650

UTM Y

4724276

Altitude

120 m

Descrición de Accesos
Estrada C-550 de Padron a Ribeira. No limite dos concellos de Dodro e Rianxo, no PK-10,5 no Alto de Paradauga,
coller un desvio a esquerda por unha pista de terra que pasa pola falda W do monte Lioiro. Despois duns 2,5 km
remata a pista no trazado novo da estrada Dodro-Rianxo. Continuar uns 300 m pola nova estrada e coller unha pista
forestal de terra a esquerda da estrada; atravesamo-lo conxunto megalitico de Os Campiños I e continuamos a través
dela uns 700 m ata chegar o segundo conxunto megalitico de Os Campiños, sendo o tumulo 1 o primeiro que
atopamos a beira dereita da pista forestal.

Emprazamento Topográfico
Espolón amesetado do Monte Loiro.

Utilización do entorno
Aproveitamento forestal e baldio. A vexetación do entorno polos 4 puntos cardinais son toxos, fentos e piñeiro.

Vexetación
Piiieiros, eucaliptos e monte baixo.

Destrucións e Alteracións
Os tumulos consérvanse bastante ben, con grandes violacións e os ortostatos caídos e desplazados do seu lugar

orixinal.

Tipo de Propiedade
Comunal

Descrición
Coordenadas alternativas: x-519684, y-4724320. Conxunto de tres túmulos(GA15072009, 079 e 080). Atópanse a 800
m o S-SE do outro conxunto megalitico de Os Campitios. Este túmulo esta a 30 m o E do 079 e tamén se localiza a
esquerda da pista forestal. Mide 13,20 m no eixo N-S e 12,70 m no E-W; conserva unha altura de 0,50 m. Presenta un
burato de violacion central que mide 3,10 m N-S e 3,20 E-W, cunha profundidade de 1 m. Esta atravesado por un
valado de pedra.

Medidas de protección
Sinalización.

A.ventes

do impacto

Lumes e repoboación

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán queimado. A mámoa está afectada pola repoboación de piheiro, pasan os surcos por enrriba dela.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urventes
Control da repoblación. Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072085

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario, túmulo megalítico

Nome do xacemento

Mámoas do Monte da Pena, número 2 (na ficha revisada)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Somoza

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518253

UTM Y

4724344

Altitude

145 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Padrón-Ribeira. No quilómetro 8,5, no pobo de Bexo, collemos a desviación á esquerda
sinalizada a Rianxo, pola costa. Tras uns 9 km., no lugar de Abuín, collemos unha desviación á direita, por unha pista
de terra que ascende ó Monte da Pena. Continuar por dita pista uns 2,5 km. Ata chegar ó seu final, onde se xunta coa
estrada Dodro-Rianxo. Dende uns 200 m. Antes da intersección ca estrada atópanse as mámoas.

Emprazamento Topográfico
Collado de paso entre o Monte Pelotiña e o Monte da Pena.

Utilización do entorno
Aproveitamento forestal e baldío.

Vex elación
N, S, E e W piñeiros, eucaliptos, toxos e fentos.

Destrucións e Alteracións
Atópase en boas condicións de conservación, só afectada polos axentes naturais. Presenta unha grande violación da
cámara.

Tipo de Propiedade
Mancomún

Descrición
Na antiga ficha as U.T.M. Son X: 518220 e Y: 4724380. Sitúase uns 40 m ó S da mámoa número I (GA15072013). Ten
unhas dimensións de 23 x 24 m nos eixos N-S e E-W, respectivamente, e unha altura de 1,60 m. Presenta unha
violación central de 6,40 x 7,30 m nos eixos anteriores, e unha profundidade de 1,10 m.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán no que está situada a mámoa está afectado polo lume.

Cualificación do impacto
Crítico.

Medidas protectoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072086

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario, túmulo megalítico

Nome do xacemento

Mámoas do Monte da Pena número 3 (na ficha revisada)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Somoza

N°1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

518162

UTM Y

4724302

Altitude

145 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Padrón-Ribeira. No quilómetro 8,5, no lugar de Bexo, collemos a desviación á esquerda
sinalizada a Rianxo, pola costa. Tras uns 9 km., no lugar de Abuín, collemos unha desviación á direita, por unha pista
de terra que ascende ó Monte da Pena. Continuar por dita pista uns 2,5 km. Ata chegar ó seu final, onde se xunta coa
estrada Dodro-Rianxo. Dende uns 200 m. Antes da intersección ca estrada atópanse as mámoas.

Emprazamento Topográfico
Collado de paso entre o Monte Pelotifia e o Monte da Pena.

Utilización do enorno
Aproveitamento forestal e baldío.

Vexetación
N, S, E e W eucaliptos, piheiros, toxos e fentos.

Destrucións e Alteracións
Atópase en boas condicións de conservación, só afectada polos axentes naturais. Presenta unha grande violación da
cámara.

Tipo de Propiedade
Mancomún.

Descrición
Na antiga ficha as U.T.M. Son X: 518220 e Y: 4724380. Situada esta mámoa uns 50 m. Ó S da mámoa número 1
(GA1507213), e a uns 30 m da número 2 (GA1507285). Ten unhas dimensións de 12 x 14,70 m nos eixos N-S e E-W
respectivamente, e unha altura de 50 cm. Presenta unha violación central de 4,90 x 4,50 m nos eixos anteriores e unha
priofundidade de 30 cm. Presenta un corredor con zanxa de violación de 2,5 rn de lonxitude e 0,50 m de anchura.

Medidas de protección
Sinalización

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán foi afectado polo ume.

Cualificación do impacto
Crítico.

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072087

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Nonie do xacemento

Petroglifo de monte Picoto IV

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Asados

Lugar

Burés

N°1:50000

120

N° 1:20000

42

UTM X

519567

UTM Y

4726952

Altitude

105 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Asados, cállese a estrada comarcal C-550 en dirección a Padrón. Xusto no km 11, e case 2 km antes
de chegar ó límite municipal de Rianxo con Dodro se atopa o petroglifo, nunha gran canteira.

Emprazamento Topográfico
Dorsal de estribación

ó S da Serra do Barbanza.

Utilización do entorilo
Forestal

Vexetación
N canteira; S, E e W piheiros, eucaliptos, toxos, herbáceas e fentos.

Destrucións e alteracións
As gravuras atópanse mol erosionadas polos axentes naturais dificultando a súa identificación. O lume atribufulle unha
cor negra a diversas zonas da laxe.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Laxe de forma cuadrangular que presenta diversos motivos. Na esquina SE obsérvase un deseño consistente nun
dobre círculo concéntrico de 35 cm de diámetro con coviñas no seu interior. Na actualidade este deseño está
parcialmente arrasado e as coviñas case non se aprecian. No W da laxe atópase outro motivo consistente en varias
coviñas formando un círculo. Debido ás actividades extractivas a laxe está parcialmente dañada e se atopa a tan só 3
m do corte da canteira.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición
Toda a ladeira foi afectada polo lume.

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072088

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Nome do xacemento

Petroglifo da Devesa de Rianxiño II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Rianxiño

N°1:50()00

152

N°1:20000

11

UTM X

516134

UTM Y

4722923

Altitude

55 msnm

Descrición de Accesos
Dende o núcleo urbano de Rianxo, tómase a estrada que leva a Taragoña. Tras uns 500 m. cállese un desvío á dereita
ata o lugar de Rianxiño, e ó chegar ó Instituto de Secundaria de novo tomarase un desvío á esquerda polo camiño que
val pegado ó Instituto, continuando ata chegar á canteira. O petroglifo localizase á esquerda da pista, xunto a un cruce
cara á dereita.

Emprazamento Topográfico
Ladeira W do Monte da Pena, a media Iadeira dunha dorsal de estribación que baixa de dito monte.

Utilización do entorno
Monte baixo, repoboación de eucaliptos e actividades extractivas de pedra.

Vex elación
Repoboación de eucaliptos.

Destrucións e alteracións
A rocha na que se localizan os petroglifos atópase bastante alterada, tanto pola erosión natural como consecuencia da
realización de actividades de cantería tradicional, sendo evidente que dita rocha está cortada e probablemente
desplazada da súa ubicación orixinal. As coviñas están mol erosionadas e son practicamente imperceptibles.

Tipo de Propiedade
Descrición
Trátase dun petroglifo que está emplazado nunha rocha plana e lixeiramente inclinada no sentido da pendente, con
evidentes signos de estar cortada por labouras de cantería tradicional. Está composto por un grupo de cazoletas, sete
en total, de forma circular e alongada, case imperceptibles debido á súa escasa profundidade e á erosión que sofreu a
laxe. Dita rocha ten unhas dimensións de 0,80 x 0,85 m. Non foi localizada a laxe coas gravuras pois posiblemente se
atope soterrada baixo un aterrazamento creado pola acumulación de escombro, próximo á canteira.

Medidas de protección
B.I.C.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Om.

Situación
Toda a zona está quemada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072090

Adscrición Cultural

Indeterminado / Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó aire libre

Nome do xacemento

Petróglifo 1 de Monte Pedride

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Araño (Sta. Eulalia)

Lugar

Vilar

N°1:50000

120

N°1:20000

31

UTM X

517210

UTM Y

4731253

Altitude

562 msnm

Descrición de Accesos
Dende Rianxo tómase a estrada en dirección a Ponte Beluso e logo a desviación cara o N, á altura de Taragoña. Ao
chegar á aldea de Ourille cóllese a pista que se dirixe cara o L, bordeando polo S o monte Cotón. Logo de andar uns 5
km por dita estrada, tómase unha pista forestal que ascende cara o N pola ladeira L do Monte Pedride. Ao chegar á
portela que se estende ao N de dito monte, cállese o cortalumes que ascende cara o cume pola ladeira setentrional. O
gravado atópase ao L do cortalumes e xunto ao mesmo, sobre unha rocha prominente.

Emprazamento Topográfico
Emprázase nun pequeno rechán que se forma na ladeira N do Alto de Pedride.

Utilización do entorno
Arborado de repoboación e inculto.

Vexetación
Monte baixo de toxos e arborado de repoboación.

Destrucións e alteracións
A pesares de que boa parte da rocha está cuberta de ligues, o gravado está en bo estado de conservación. Sondo
posiblemente esta a causa de que non se atopara o xacemento na derradeira prospección.

Tipo de Propiedade
Descrición
Sobre unha laxe de 3 x 0,40 m, emprázase a media ladeira nunha zona de rechán que se sitúa na vertente NW do
Monte Pedride, localizase unha coviña gravada na parte superior. Unha coviña de morfoloxía regular e 5 cm de
diámetro. A laxe cos gravados non foi localizada.

Medidas de protección
Declarado B.I.C., polo tanto goza de protección integral e área de respecto.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
Orn.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

CualificacMn do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072091

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petroglifo de Os Pozos I

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Os Pozos/Brión

N" 1:50000

152

N°1:20000

111

UTM X

516381

UTM Y

4722177

Altitude

40 msnm

Descrición de Accesos

Dende Rianxo dirixímonos cara ó Instituto de Rianxiño e despois de pasalo chegamos a unha zona na que remata a pista
asfaltada. Collemos un camiño de terra á man esquerda que nos leva a unha gran finca pechada. Seguímo-la pista ata atopalas primeiras casas; aí localizase o petroglifo a uns 200 m. á dereita de dito camiño. A rocha está xusto ó lado dun valado de
pedra e ó outro lado do valado, sitúase unha das laxes con gravados pertencente ó grupo de Os Campos XII/Os Pozos
(GA15072034), concretamente a laxe III.

Emprazarnento Topográfico
Cabeceira N dunha pequena valgada a través da cal se accede a un val litoral.

Utilización do entorno
Piñeiros, eucaliptos, monte baixo de toxo e xesta e terras de laboura.

Vexetación
Pirieiros, eucaliptos e toxos

Destrucións e Alteracións
Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Nunha laxe parcialmente soterrada baixo un mato de rastroxos preparados para a queima, atópase o petroglifo que presenta
un motivo consistente nunha espiral, de 25 cm. de diámetro, na esquina SW da laxe. As medidas da parte descoberta da
rocha son: no seu eixo N-S, 190 m e no L-W 10 m. A rocha presenta varias marcas de canteiría mol preto do gravado.

Árenles do impacto
Antrópico

Distancia
Om

Situación
Sobre o propio xacemento

Identificación e descrición do impacto
Posiblemente foi sepultada pola terra removida para a creación dun aterrazamento e escombreira. Próximo a unha casa de
recente construcción.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da terra e material que conforma a escombreira e na zona da área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072092

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Túmulo

Nome do xacemento

Mámoa de Monte Picoto 10 (ou 2).

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. Maria de Asados

Lugar

Bures

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520035

UTM Y

4727085

Altitude

138 m.s.n.m

Descrición de Accesos
Estrada C-550 Rianxo-Padrón. No límite dos concellos de Rianxo e Dodro, no PO 10,4 cóllese á dereita unha pista
forestal que cruza todo o monte. A mámoa atópase uns 20 m á dereita da pista, nun rechán ó SW do Alto da
Paradegua, moi próxima o resto das mamoas que forman a necrópole.

Emprazamento Topográfico
Rechán.

Utilización do entorno
Forestal.

Vexetación
Piñeiros, fentos e xestas no N e O; eucaliptos, fentos e xestas no

S e L.

Destrucións e AlteracMns
Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Túmulo alterado debido a plantacion de piheiros, presenta un buraco de violación central. A súa parte NW está
arrasada polo paso da maquinaria agrícola. Mide 14,30 m no seu eixo NW-SE e 12, 90 no seu eixo NE.SW, e ten unha
altura de 1,10 m. O seu burato de violación ten as seguintes medidas: 3 m no eixo NE-SW e 2,70 no eixo NW-SE,
cunha profundidade de 0,40 m. Non se aprecian restos da cámara. A súa parte NW está arrasada polo paso de
maquinaria agrícola.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata

Situación

Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán no que está ubicado o xacemento está afectado polo ume.

Cualificación do Impacto
Crítico, xa que está prácticamente arrasada.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Retirada do arbolado na superficie do xacemento.

Clave de Identificación
Adscrición Cultural

GA15072093

Tipoloxía

Lugar funerario, túmulo

Nome do xacemento

Mámoa do Monte da Pena II, número V

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Laxido

N° 1:50000

120

N° 1:20000

41

UTM X

517332

UTM Y

4723278

Altitude

123 m.s.n.m.

Neolítico

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Asados, en dirección a O Pazo. Ó chegara a este lugar tómase unha pista forestal que leva cara Barral.
man dereita que bordea un gran rechán na ladeira W do
Monte da Pena. Dese rechán sae un antigo camiño que leva ás mámoas.

O pasar Barral séguese pola pista 70 m e logo cállese outra a

Emprazamento Topográfico
Rechän na ladeira W do Monte da Pena.

Utilización do entorno
Forestal

Vexetación
N, E e W pirieiros, toxos e fentos; S eucaliptos, piñeiros, toxos e fentos.

Descrición
Conxunto de cinco túmulos. O número 1 atópase bastante ben conservado, ainda que presenta un burato de violación
central. Mide 19,90 m no eixo NW-SE e 17,50 m no eixo NE-SW, e a súa altura é de 1,20 m. O burato de violación ten
unhas dimensións de 3,50 m no eixo NW-SE, 3,30 no eixo NE-SW e unha profundidade de 0,40 m. A parte máis baixa
da mámoa, no SE, atópase parcialmente arrasada polo paso dun camiño antigo.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno, superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán no que está ubicado a mámoa está afectado polo turne.

Cualificación do impacto
Crítico.

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación
Adscrición Cultural

Neolítico

TiPoloxia

Lugar funerario, túmulo

Nome do xacemento

Mámoa do Monte da Pena II, número VI

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Laxido

N° 1:50000

120

N° 1:20000

41

UTM X

517277

UTM Y

4723224

Altitude

123 m.s.n.m.

GA15072094

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Asados, en dirección a O Pazo. Ó chegara a este lugar tómase unha pista forestal que leva cara Barral.
Ó pasar Barral séguese pola pista 70 m e logo cállese outra a man dereita que bordea un gran rechán na ladeira W do
Monte da Pena. Dese rechán sae un antigo camiño que leva ás mámoas.

Emprazamento Topográfico
Rechán na ladeira W do Monte da Pena.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e xesta. Piñeiros e eucaliptos.

Vexetación
N piñeiros, eucaliptos, fentos, herbáceas e toxos; S eucaliptos, fentos, toxos e herbáceas; L piñeiros; W eucaliptos e
pirieiros.

Destrucións e Alteracións
Tipo de Propiedade
DescrieMn
Conxunto de cinco túmulos. O número 2 localizase 30 m ó W da mámoa número V (GA1507293). Está bastante ben
conservada, aínda que presenta un burato de violación central dunhas dimensiáns de 3,50 m no eixo NE-SW e 2,90 m
no eixo NW-SE e unha profundidade de 0,40 m, un burato no que son visibles dous chantos. Mide a mámoa 25,50 m
no eixo E-W, 23,40 m no eixo N-S e a súa altura é de 1,45 m. A parte máis baixa da superficie tumular, no NE, está
arrasada por un camiño.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán no que está situado o xacemento víuse afectado polo ume.

Cualificación do impacto
Crítico.

Medidas correctoras urgentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control

arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072095

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Lugar funerario, túmulo

Norne do xacemento

Mámoa do Monte da Pena II, número VII

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Laxido

N" 1:50000

120

N' 1:20000

41

UTM X

517199

UTM Y

4723180

Altitude

123 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Asados, en dirección a O Pazo. Ó chegara a este lugar tómase unha pista forestal que leva cara Barral.
Ó pasar Barral séguese pola pista 70 m e logo cállese outra a man dereita que bordea un gran rechán na ladeira W do
Monte da Pena. Dese rechán sae un antigo camiño que leva ás mámoas.

Emprazamento Topográfico
Rechán na ladeira W do Monte da Pena.

Utilización do entorilo
Monte baixo de toxo e xesta. Pifieiros e eucaliptos.

Vexetación
N S eW pifieiros, toxos e fentos; E pirieiros, eucaliptos, toxos e fentos.

Destrucións e Alteracións
Tipo de Propiedade
Descrición
Conxunto de cinco túmulos. O número 3 localizase a 30 m ó W do túmulo 2 (GA1507294). Está bastante ben
conservada, ainda que presenta un burato de violación central dunhas dimensións de 4 m no eixo E-W e 3,80 m no
eixo N-S e unha profundidade de 0,30 m, un burato no que son visibles dous chantos. Mide a mámoa 23,40 m no eixo
E-W, 21,70 m no eixo N-S e a súa altura é de 1,20 m. A parte máis baixa da superficie tumular, no S, está arrasada
polo paso dun camiño.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán no que está situada a mámoa foi afectado polo lume.

Cualificación do impacto
Crítico

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072096

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario, túmulo

Nome do xacemento

Mámoa do Monte da Pena II, número VIII

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Laxido

N' 1:50000

120

N° 1:20000

41

UTM X

517118

UTM Y

4723136

Altitude

123 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Asados, en dirección a O Pazo. Ó chegara a este lugar tómase unha pista forestal que leva cara
Barral. Ó pasar Barral séguese pola pista 70 m e logo cóllese outra a man dereita que bordea un gran rechán na
ladeira W do Monte da Pena. Dese rechán sae un antigo camiño que leva ás mámoas.

Emprazamento Topográfico
Rechán na ladeira W do Monte da Pena.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e xesta. Pifieiros e eucaliptos.

Vevetación
N, S, E e W Piiieiros, eucaliptos e toxos, e algún eucalipto disperso.

Descrición
Conxunto de cinco túmulos. O número 4 localizase a 40 m do número 3 (GA15072095). Está bastante ben conservada,
aínda que presenta un burato de violación central dunhas dimensións de 3,30 m no eixo N-S e 3,30 m. no eixo E-W e
unha profundidade de 0,45 m, un burato no que son visibles dous chantos. Mide a mámoa 26,50 m no eixo N-S, 24,80
no eixo E-W e a súa altura é de 1,75 m. Non conserva restos de cámara ou de couraza de cubrición. A parte máis
baixa da superficie tumular, no N, está arrasada polo paso dun camiño. Tamén o sector NE da mámoa está
parcialmente arrasado.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Toda a zona na que está ubicada a mámoa está afectada polo lume.

Cualificación do impacto
Crítico.

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072097

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxía

Lugar funerario, túmulo

Nonne

do xacemento

Mámoa do Monte da Pena II, número IX

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Laxido

N" 150000

120

N" 1:20000

41

UTM X

517016

UTM Y

4723099

Altitude

123 m.s.n.nn.

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Asados, en dirección a O Pazo. Ó chegara a este lugar tómase unha pista forestal que leva cara Barral.
O pasar Barral seguese pola pista 70 m e logo cóllese outra a man dereita que bordea un gran rechán na ladeira W do
Monte da Pena. Dese rechán sae un antigo camiño que leva ás mámoas.

Emprazamento Topográfico
Rechán na ladeira W do Monte da Pena.

Utilización do entorno
Monte baixo de toxo e xesta. Pifieiros e eucaliptos.

Vex elación
N, S, E e W piñeiros, fentos e toxos.

Destrucións e Alteracións
Os chantos da mámoa que son visibles a nivel superficial están ennegrecidos polo lume

Descrición
Conxunto de cinco túmulos. O número 5 localizase a 40 m ó SW do túmulo 4 (GA1507296). Está bastante ben
conservada, aínda que presenta un burato de violación central dunhas dimensións de 3,60 m no eixo N-S e 2,50 m no
eixo E-W e unha profundidade de 0,70 m, un burato no que son visibles dous chantos. Mide a mámoa 26,30 m no eixo
E-W, 22,50 m no eixo N-S e a súa altura é de 1,80 m. Non conserva restos de cámara ou de couraza de cubrición. A
parte máis baixa da superficie tumular, no NE, está arrasada polo paso dun camiño.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán no que está situada a mámoa está afectado polo lume.

Cualificación do impacto
Crítico

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072098

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxía

Petroglifo

Nome do xacemento

Petroglifo de Abuín IV (2)

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Abuín.

N°1:50000

152

N° 1:20000

11

UTM X

517833

UTM Y

4721122

Altitude

25 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada costeira Rianxo-Catoira. Cállese o desvío sinalizado cara o lugar de Abuín e despois a primeira pista á
esquerda que leva a Punta Penanceira onde se atopan os gravados. O xacemento localizase nun outeiro formado por
un gran afloramento granítico.

Emprazamento Topográfico
Parte baixa dun outeiro formado por un gran afloramento rochoso. Ladeira orientada cara o S, cara o mar.

Utilización do entorno
Explotación forestal.

Vexetación
N, S, L, W: toxos e herbáceas e algún piñeiro illado.

Destrucións e Alteracións
En toda a ladeira obsérvanse pegadas relacionadas con actividades estractivas de pedra e remoción de terra,
anteriores ó momento dos incendios.Tamén erosión natural.

Tipo de Propiedade
Descrición
Conxunto formado por dúas laxes con gravados. LAXE I: atópase moi erosionado; ten unhas medidas de 1,15 m. no
eixo N-S e 0,85 metros no eixo L-W. Apréciase un motivo consistente nun círculo de 30 cm. de diámetro con dúas liñas
cruzadas no seu interior. LAXE II: atópase 6 metros ó S do anterior e conserva dous motivos dos denominados
"taboleiros de xogo" e que comúnmente son atribuidos a épocas históricas. A laxe mide 1,90 m no eixo N-S e 0,80 m.
no eixo L-W e os gravados atópanse na parte central. Na esquerda da rocha localizase un rectángulo irregular de 35
cm. de lonxitude que ten no seu interior varias liñas rectas, unha horizontal que o divide e dous diagonais. A súa dereita
apreciase outro motivo consistente nunha elipse de 45 cm. de lonxitude, do centro da cal parten sete liñas radiais.
Xusto enriba do primeiro motivo atopamos unha serie de trazos que parecen formar parte da metade de outro
taboleiro.Xunto a estas gravuras localizouse unha nova consistente nun círculo de 24 cm de diámetro marcado por un
surco en V de 2cm, posúe unha coviña central de 1,5cm.Este círculo sitúase ao S dos tres anteriores, posiblemente
anteriormente non fora localizado pola densa vexetación.

Axentes do impacto
Lume e axentes naturais

Distancia
A O m.

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira foi afectada polo lume. Aparentemente a superficie da laxe non presenta alteracións por mor deste

Cualificación do Impacto
Crítico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072099

Adscrición

Neolítico

Tipoloxía

Túmulo indeterminado

Nome do xacemento

Mámoa do Monte Cabanas I

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Sta. María de Leiro

Lugar

Monte Cabanas

N" 1:50000

152

N' 1:20000

12

UTM X

519436

UTM Y

4722981

Altitude

65 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada costeira Rianxo-Catoira. Tras pasar o lugar de Rial, cóllese unha pista forestal á esquerda, logo tómase a
primeira a dereita e por último outra pista á esquerda; xusto alí atópanse 2 mámoas, 2 m á dereita da pista, nun
pequeño rechán na parte media da ladeira S do Monte Cabanas.

Emprazamento Topográfico
Media ladeira.

Utilización do entorno
Forestal

Vexetación
N, S, E e W piñeiros, toxos, fentos e herbáceas.

Destrucións e Alteracións

Tipo de Propiedade
Descrición
Conxunto de dúas mámoas que se atopan nun rechán na parte media da ladeira S do Monte Cabanas. O túmulo 1 é o
rimeiro que se observa dende a pista e ten pequenas dimensións. Mide 14,50 m no eixo N-S, 12,70 m no eixo E-W e
ten unha altura de 0,50 m. Presenta un burato de violación central de forma casi cadrada que mide 2 x 2 m e ten unha
profundidade de 0,30 m. Ámbalas dúas mámoas están moi afectadas polas labouras forestais, especialmente debidas
ás plantacións de piñeiros. Posiblemente o conxunto estivese formado polo menos por catro túmulos, aínda que na
actualidade, os restos que se conservan están moi afectados e non permiten confirmalo.

Axentes do impacto
Lume e repoboación de piñei ros.

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán está queimado pero non afectou demasiado a acción do lume á superficie da mámoa. Sobre ela foron

practicadas aperturas para a plantación dos pirieiros. Posiblemente retomaranse as labouras de repoboación tras os
lumes, o que supón un importante perigo pois podería facer desaparecer a mámoa.

Cualificación do impacto
Crítico.

Medidas correctoras urventes
Balización e retirada do material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072100

Adscrición

Neolítico

Tipoloxía

Túmulo indeterminado

Nome do xacemento

Mamoa 2 do Monte Cabanas.

Provincia

A Coruña

Coticen()

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Monte Cabanas

N°1:50000

152

N° 1:20000

12

UTM X

519431

UTM Y

4722991

Altitude

65 m.s.n.m.

Descrición de Accesos
Estrada costeira Rianxo-Catoira. Tras pasar o lugar de Rial, cállese unha pista forestal á esquerda, logo tómase a
primeira a dereita e por último outra pista á esquerda; xusto alí atópanse 2 mámoas, 2 m á dereita da pista, nun
pequeño rechán na parte media da ladeira S do Monte Cabanas.

Emprazamento Topográfico
Media ladeira.

Utilización do entorno
Forestal

Vexetación
N, S, E e W pifieiros, toxos, fentos e herbáceas.

Descrición
O túmulo 2 atópase pegado ó anterior e mide no eixo N-S 14,60 m, 12,90 no E-W e conserva unha altura de 0,70 m.
Presenta un burato de violación central que mide 3,10 m no eixo N-S, 2,50 m no eixo E-W e ten unha profundidade de
0,50 m, que conserva no seu interior un chanto caído e cortado. Ámbalas dúas mámoas están moi afectadas polas
labouras forestais, especialmente as plantacións de piñeiros.

A.ventes do impacto
Repoboación de piñei ros e lume.

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán está queimado pero non afectou demasiado a acción do lume á superficie da mámoa. A futura
repoboación supón un importante perigo para o xacemento.

Cualificación do impacto
Crítico.

Medidas correctoras urxentes
Balización e retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072101

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Túmulo indeterminado

Nome do xacemento

Mámoas da Vacariza 6/Márnoa da Vacariza II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

lsorna (Sta. María)

Lugar

A Vacariza

N° 1:50000

152

N° 1:20000

11

UTM X

521078

UTM Y

4725444

Altitude

65 msnm

Descrición de Accesos
Vía Rápida do Barbanza (VR-11). Coller a desviación á dereita cara Catoira, e tras saír da rotonda, a uns 40 m da
estrada, atópase un camiño de terra que leva á mámoa tras percorrer uns 150 m. O xacemento sitúase 20 m ao SL da
Vía Rápida, moi preto dunha leiras, nun rechán de paso entre o monte Ceán e o monte Couto. E a máis alexada do
grupo de mámoas da Vacariza.

Emprazamento Topográfico
Rechán de paso entre o monte Ceán e o monte Couto.

Utilización do entorno
Agrícola e forestal.

Vexetación
N e W piñeiros, carballos e fentos; S piñeiros, eucaliptos, carballos e fentos; L piñeiros, eucaliptos e fentos.

Destrucións e Alteracións
Apenas identificable pola vexetación.

Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
O túmulo está situado nun rechán localizado no comezo da subida ao monte Couto. Ten unhas dimensións de 21,30 x
18 m nos eixes N-S e L-W respectivamente, e unha altura de 0,50 m. Presenta unha violación de 3,70 x 2,10 m nos
eixes anteriores e unha profundidade de 0,30 m. No burato de violación central consérvanse tres laxes, dúas verticais e
unha caída, que, posiblemente formasen parte da súa cámara. Un dos chantos tefien grandes dimensións (1 x 0,60 x
0,25 m). A parte máis baixa da superficie tumular, ó NW, está atravesada por un valado, detrás do cal pasa un camiño
de terra.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Menos de 200 m.

Identificación e descrición do impacto
Está ubicada fora da área de incendios, pero o lume afectou dentro dos 200 m de cautela.

Cualificack5n do impacto
Severo.

Medidas correctoras urventes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072102

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Petróglifo

Nome

do xacemento

Petróglifo de Rianxiño

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Rianxiño

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

515702

UTM Y

4722829

Altitude

50 msnm

Descrición de Accesos
Estrada de Rianxo-Asados. Saíndo de Rianxo a primeira desviación á dereita cara Rianxiño. O gravado atópase no propio
pobo nunha horta dunha vivenda moi preto da pista asfaltada que rodea o Castro de Rianxiño.

Emprazamento Topográfico
Penechaira.

Utilización do entorilo
Agrícola/Forestal. Algunhas vivendas.

Vex elación
Cultivos e piñei ros.

Destrucións e Alteradas
Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Gran afloramento granítico que ocupa case a totalidade da horta da vivenda na que se atopa. A laxe co gravado é a situada
máis ó S; mide 9,40 m no eixe N-S e 7,10 m no L-W. O motivo consiste nun taboleiro de xogo de 40 cm de lonxitude; enriba e
debaixo aprécianse bastantes trazos que parecen corresponder a deseños prehistóricos aínda que na actualidade están moi
erosionados. Non hai foto porque está nunha finca particular e non se nos permitiu o acceso.

Axentes do impacto
Lume.

Distancia
Dentro da área dos 200 m de cautela.

Identificación e descrición do impacto
Os gravados localízanse fora da área afectada polo lume, aínda que dentro dos 200 m de cautela, no interior do peche dunha
vivenda.

Cualificación do Impacto
Compatible

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072104

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petroglifo dos Campos 13

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

S. Comba de Rianxo

Lugar

Os Campos / A Pedreira

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516262

UTM Y

4722168

Altitude

50 msnm

Descrición de Accesos
Estrada costeira Rianxo - Catoira. Ó chegar a Brión collemos un desvío a man esquerda e despois de chegar antes da
primeira casa á dereita atopamos os gravados, á esquerda da pista e moi preto do valado de peche da finca.

Emprazamento Topográfico
Penichaira.

Utilización do entorno
Agrícola — forestal.

Vexetación
Cultivos e pifieiros.

DestrucMns e Alteracións
Tipo de Propiedade
Privada.

Descrición
Afloramento granítico orientado en sentido N-S. Os motivos, moi erosionados, localízanse

na

parte N da rocha, que

está situada ó W dun muro de peche dunha finca, xunto a unha pista. A laxe mide 6 m no seu eixo N-S e 2,50 no L-W.
Na actualidade só se aprecian 2 patas e o ventre dun zoomorfo de gran tamaño.

Axentes do Impacto
Antrópicos

Identificación e descrición do impacto
Posiblemente desaparecida, xa que no lugar das coordenadas localizase un prado circundado cunha plantación de
casti hei ros.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Clave de Identificación

GA15072106

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre.

Nome

do xacemento

Petroglifos do Monte Picoto VII

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia
Lugar

A Vacariza

N°1:50000

120

N°1:20000

42

UTM X

520550

UTM Y

4726290

Altitude

110 msnm

Sta. María de 'sorna.

Descrición de Accesos
Estrada comarcal C-550 Rianxo - Padrón. No P.K. 10,4 no limite dos concellos de Rianxo e Dodro, cállese á dereita,
unha pista forestal que cruza todo o monte e logo a primeira desviación á esquerda ata chegar case ó final. Os
petroglifos atópanse a man dereita da pista 100 metros despois de pasar un depósito de auga de recente construcción
e xusto enriba da vía rápida.

Emprazamento Topográfico
Ladeira.

Utilización do entorno
Forestal

Vexetación
Matogueiras.

Descrición
A laxe non se atopou ainda que é posible que estea cuberta de vexetación. Todo o monte sufriu a extracción de pedra
polo que tamén pode ter sido destruida.

Axentes

do impacto

Axentes naturais e lume.

Distancia
Om.

Situación
Toda a zona está queimada

Identificación e descrición do impacto
Non se atopou o xacemento.

Cualificación do Impacto
Critico

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área queimada, baixo control arqueolóxico. Limpeza dos
gravados e consolidación do seu soporte, se se atopa.

Clave de Identificación

GA15072109

Adscrición Cultural

Idade do Bronce

Tipoloxia

Petróglifo

Nome do xacemento

Petróglifo do Pazo de Rianxiño

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Comba de Rianxo

Lugar

Rianxiño

N° 1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

515762

UTM Y

4722389

Altitude
Descrición de Accesos
Dende a capital do concello, coller cara o lugar de Rianxiño. Unha vez alí, a uns 160 metros ao norte do gravado está
o Pazo de Rianxiño.

Emprazamento Topográfico
Utilización do entorno
Ubicado na zona urbana do concello.

Vexetación
Ubicado na zona urbana do concello.

Destrucións e Alteracións
Ameazados polas obras de urbanización que se están a realizar a menos de 20 metros deles. Depositáronse entullos
de obra enriba do petróglifo que logo foron retirados provocando danos directos sobre eles.

Tipo de Propiedade
Descrición
Están sobre unha laxe plana de granito duns 5 metros de longo por 2 de ancho, orientada leste-oeste; a laxe atópase a
uns 3 metros ao leste do vial que cruza a zona en sentido norte-sur. Son: 1.- Cinco círculos concéntricos duns 70 cm
de diámetro situados no extremo leste da laxe. 2.- Preto do extremo oeste da pedra hai unha coviña inscrita nun
pequeno círculo do cal parte en sentido leste-oeste unha liña recta duns 15 cm de lonxitude. 3.- Ao seu carón hai un
motivo de dimensións similares en forma de cruz latina tamén orientada leste-oeste; tódolos seus extremos están
rematados por covifias excepto o extremo oeste que remata nun motivo oval; os brazos da cruz están unidos por un
semicírculo formando un motivo similar ao phi. Todo este motivo cruciforme presenta un gravado mais profundo e nítido
que os outros, o cal podería ser indicativo dunha cronoloxía mais recente.

Axentes do impacto

Erosión natural. Obras de urbanización. Lume.

Distancia
Dentro da área de cautela dos 200 m.

Identificación e descrición do impacto
A laxe cos gravados non foi afectada polo lume, pois non se localiza dentro da área incendiada, senán dentro dos 200
metros de cautela. Ubicado na zona urbana do concello.

Cualificación do Impacto
Compatible.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072N001

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ao ar libre

Nome do xacemento

Petröglifos de Rial II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Rial

N°1:50000

152

N°1:20000

12

UTM X

519256

UTM Y

4722580

Altitude

20 msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Pasado o lugar de Rial uns 300 m atópase a rocha a uns 50 m ó S da estrada.

Emprazamento Topográfico
Rechán.

Utilización do entorno
N: vides e prado. S, L, W: prado.

Vexetación
N:monte baixo, piheiro, prado. S: prado. L: prado e fentos. W: prado e fentos.

Destrucións e Alteracións
Erosión natural.

Tipo de Propiedade
Pertence a unha leira privada.

Descrición
Sobre unha laxe granítica apenas sobresaínte do nivel do chan, de 1,40 m N-S e 2,54 m L-W, aparecen 5 cazoletas. A
maior de 11cm de diámetro, e as restantes de 4-4,5 cm.

Axentes do impacto
Erosión natural

Distancia
Non Ile afectou o lume. Zona fóra da área incendiada, pertence a unha leira.

Identificación e descrición do impacto

O lume non Ile afectou.

Cualificación do Impacto
Compatible.

Clave de Identificación

GA15072N002

Adscrición Cultural

Neolítico

Tipoloxia

Túmulo. Lugar funerario

Nome do xacemento

Mámoa de Abuín

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Maria de Leiro

Lugar

Abuín

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

517970

UTM Y

4721280

Altitude

20msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Lugar de Abuín.

Emprazamento Topográfico
Ladeira que se dirixe ó litoral.

Utilización do entorno
Forestal

Vexetación
N, S, E e W toxos, fentos, eucaliptos e pifieiros.

Destrucións e Alteracións
Presenta un burato de alteración grande e outro menor.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
A mámoa localizase nunha ladeira orientada ó SE. Presenta unhas dimensións de 15 m no eixo N-S, 9 m no eixo E-W
e unha altura de 0,40 m. Posúe un burato de violación de 2,43 m no eixo N-S e 2,30 m no E-W; e un menor de 1,50 m
no eixo N-S e 1,35 m no E-W. En superficie distínguense gran cantidade de pedras graníticas miúdas, posiblemente
pertencentes á couraza.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira foi afectada polo lume.

Cualificación do impacto
Crítico

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072N003

AdscricMn Cultural

Indeterminada

Tipoloxía

Lugar con representación

Nome do xacemento

Petroglifo de Brión V

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Maria de Leiro

Lugar

Brión

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516800

UTM Y

4722060

Alt itude

50msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Á entrada de Brión, un desvío á esquerda.

Emprazamento Topográfico
Parte baixa dunha ladeira.

Utilización do entorno
Forestal ao N e E, vivenda ao S e cultivos ao W.

Vexetación
Prado nos catro puntos cardinais e ao N tamén eucaliptos, ao S xestas e toxos, ao E toxo e ao W leiras.

Destrucións e Alteracións
Erosionado, non moito, polos axentes naturais.

Tipo de Propiedade
Descrición
Sobre unha laxe orientada cara o S, de 7,80 e 4 m nos eixes N-S e E-W respectivamente, localízanse 4 cruces e as
iniciais F Y, éstas últimas realizadas en surco en V e localizadas a 40 cm ao W da primeira cruz. Dita primeira cruz

latina, rematada en pé horizontal, está orientada ó N, e ten unhas dimensións de 13 x 5 cm de lonxitude de brazo e
surco en V de 1,5 cm. A segunda sitúase a 6 cm ao E desta, tamén latina e de 11 x 9 cm de lonxitude de brazo,
orientada ao N e de surco en V de 2 cm de profundidade. A terceira cruz está situada a 47 cm da segunda, latina e
de pe acabado en cadrado, de 16 x 8 cm de lonxitude de brazo e surco en V de 1cm. A cuarta está a 55 cm ó N da
terceira, grega e de 8 x 7 cm de lonxitude de brazo e presenta un surco en U de 2,5 cm. Posiblemente se trate dunha
laxe que indicaría un linde, e as gravuras pertencerían a unha época histórica.

Axentes do impacto
Erosión, lume e ligues.

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
A ladeira foi queimada ata as proximidades das vivendas e terras de labor.

Cualificación do impacto
Crítico

Medidas correctoras ur.ventes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072N004

Adscrición Cultural

ldade do Bronce

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica.

Norne do xacernento

Petroglifos do Monte Cabanas

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Maria de Leiro

Lugar

Monte Cabanas

N°1:50000

152

N°1:20000

12

UTM X

519095

UTM Y

4723638

Altitude

62msnm

Descrición de Accesos
Entrada Rianxo-Catoira. Tras pasar o lugar de Rial.

Emprazamento Topográfico
Base dun rechán situado ö pé do Monte Cabanas.

Utilización do entorno
Forestal

Vexetación
N, S, E e W toxos, silvei ras e eucaliptos.

Destrucións e Alteracións
Erosión natural e ume. Presenta en cedas zonas da laxe unha coloración avermellada, a causa da acción dos
incendios. Importante presencia de ligues.

Tipo de Propiedade
Descrición
Laxe situada nas proximidades dun camiño, posiblemente indicadora de término, dunhas dimensións de 3,86 m no eixo
N-S e 3,06 m no E-W. Sobre a súa superificie, cara o N localizanse 3 coviñas, a maior de 7,5 cm de diámetro e as
restantes de 1,5 cm de diámetro; moi próxima a elas, a 3 cm, aparece unha cruz latina orientada cara o SW, de surcos
en U de 3 / 2cm e unhas dimensións de 20 x 17cm de lonxitude de brazos. Cara o E obsérvanse unha seguna cruz
encerrada nun circulo, a 9 cm das coviñas; unha cruz latina orientada cara o NW, de 19,5 x 14 cm de lonxitude de
brazos e surco en U de 2 cm de profundidade, e o círculo de 25 cms de diámetro e surco en U de 2,5 cm de
profundidade; baixo dita cruz localizase unha terceira dubidosa, de brazos iguais (grega) de 12 x 14 cm
aproximadamente de lonxitude de brazo e surco en U de 5 / 3 cm, o seu brazo orientado cara o E parece rematado en
coviña. O SL desta localizase unha cuarta e quinta cruces, ambalas dúas latinas e paralelas. A cuarta, a situada máis ó
N, ten 18 x 23 cm de brazo e un surco en U de 3 cm, orientándose cara o NW. A quinta está pegada á anterior, máis o
S, e presenta 13,5 x 23 cm de brazo, orientándose igualmente cara o NW. A continuación, máis ó S sitúase un
elemento indeterminado cruciforme, de 30 cm no eixo N-S e 22 cm no E-W, moi erosionado. Ó seu carón apareceu
outro motivo indeterminado, aparentemente o fragmento dunha cruz de 11 x 16 cm de dimensións. En dirección SW
parindo destes últimos elementos localizase unha sexta cruz latina cos extremos rematados en coviñas, orientada ó N,
de 14 x 17 cm de lonxitude de brazo e surco en U de 2 cm de profundidade. Máis ó S da dita laxe obsérvase outro
motivo indeterminado orientado ó N, de 30 cm no eixo N-S, 12 cm no E-W e surco en U de 3 / 2 cm de profundidade.
súa beira cara ó E, un aparente reticulado de 23 cm de lonxitude no eixo E-W, 19 cm no N-S e surco en U de 1,5 cm. Ó
E deste un cadrado de 23 x 22 cm de lado e surco en U de 1,5 cm. Baixo dito cadrado unha séptima cruz, latina,
orientada ó N de 19 x 20 cm de brazo e surco en U de 4 / 5 cm. Ó S destes motivos aparecen unha oitava cruz, latina
orienada ó N de 13 x 15 cm de lonxitude de brazos e surco en U de 2,5 / 2 cm; ó seu carón á dereita, a novena cruz,
latina, con pé horizontal inscrita nun circulo, de 18 x 16 cm de lonxitude de brazo e 25 cm de diámetro o círculo, de
surco en U de 3 cm; e á súa dereita
unha décima cruz, latina, orientada ó N de 13 x 19 cm de lonxitude de brazo e

P

surco en U de 4 cm. No lateral SW da laxe aparecen cinco liñas paralelas orientadas N-S de 45 cm de lonxitude e
surco en U de 1,5 cm. A súa esquerda localizase un elemento indeterminado moi erosionado, é posible que se trate
dunha nova cruz inscrita nun circulo, de 21 x 24 cm nos eixos N-S e E-W respectivamente e surco en U de 2 cm. Máis
ó NW destes motivos localízanse dúas cruces latinas, a primeira orientada ó NE de 15 x 10 cm de dimensións de brazo
e surco en U de 2 cm; a segunda orientada cara o N, de 9 x 14 cm de lonxitude de brazo e surco en U de 2 cm de
profundidade.

Axentes do impacto
Lume e erosión natural.

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán situado na base do Monte Cabanas foi afectado polo lume.

Cualificación do impacto
Critico

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072N005

Adscrición

Indeterminada

Tipoloxia

Lugar con representación

Nome do xacemento

Petroglifo de Os Campos / Alto do Corniño II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Rianxo

Lugar

Rianxiño-Os Campos

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516618

UTM Y

4722493

Altitude

80msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Entrada a Brión, pista á esquerda.

Emprazamento Topográfico
Ladeira S-SE dun couto.

Utilización do entorno
Forestal

Vexetación
N, S, E e W piñeiros, xestas e toxos

Destrucións e Alteracións
A laxe foi erosionada polos axentes naturais e foi exposta á acción do lume destes incendios.

Descrición
Sobre unha laxe semisoterrada baixo a capa vexetal situada a 27 m ao NW da laxe I do Alto do Corniño (GA15072026)
dunhas dimensións de 2,90 x 1,20 m nos eixos N-S e E-W, respectivamente apareceron catro coviñas. Dúas dalas son
de gran tamaño, a situada ó E posúe 11 cm de diámetro e a situada ó W 10 cm; pola súa banda as dúas menores
serian de 3,5 cm, a localizada ó E, e de 2 cm a situada ó W.

A.ventes do impacto
Erosión e lume. Presenta ligues.

Distancia
Inmediata

Situación

Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Erosión natural. O lume provocou a aparición de manchas negras na laxe sen chegar a alterar a súa composición e
estado, son manchas superficiais.

Cualificación do impacto
Crítico

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072N006

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica

Nome do xacemento

Petroglifo de Brión IV

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leí ro

Lugar

Brión

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

5169660

UTM Y

4721466

Altitude

55 m.s.n.m.

ó aire libre

Descrición de Accesos
Dende Rianxo pola estrada costeira Rianxo-Catoira, tomase a bifurcación á dereita indicada cara o lugar de Brión.

Emprazamento Topográfico
No alto da ladeira orientada ao SW.

Utilización do entorno
N vivenda e hortas, S e W forestal e E vivenda.

Vexetación
N prado e piñeiro; S piñeiro, toxo, xesta e silveiras; E piñeiro, prado, toxo, xesta e silveiras; W herbáceas.

Destrucións e Alteracións
A gravura está inscrita sobre unha laxe que na actualidade forma parte dun muro delimitador dunha propiedade
privada. Dita laxe está afectada polo emprego de cemento na súa base, para asentala.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Sobre unha gran laxe granítica disposta verticalmente de 1,30 x 1,20 m de dimensións (alto e largo) e uns 0,40 m de
anchura máxima, localizase inscrita unha cruz latina de 0,17 x 0,10 m de lonxitude de brazo. Aparentemente sería un
gravado de época histórica, posiblemente actuaría como marca de termo. Os brazos da cruz atopanse pechados.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Erosion natural e a construcción do valado.

Distancia
Inmediata

Situación

Na base da laxe (cemento)

Identificación e descrición do impacto
Creación dun valado no que se incluiu a laxe con dita gravura.

Cualificación do impacto
Critico

Medidas correctoras urgentes
Sinalización, balización e paralización da construcción do dito valado.

Clave de Identificación

GA15072N007

Adscrición

Indeterminada

Tipoloxia

Lugar con representación

Nome do xacemento

Petroglifo de Os Campos XIV

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Rianxo

Lugar

Os Campos / Brión

N°1:50000

152

N° 1:20000

11

UTM X

516281

UTM Y

4722277

Altitude

60msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase a man esquerda un desvío en dirección ó Alto de
Rianxiño. O gravados sitúanse uns 550 m dende o inicio desta pista, antes de chegar á curva que conduce á base do
dito Alto de Rianxiño, á dereita do carniño a uns 15 m do mesmo.

Emprazamento Topográfico
Rechan

Utilización do entorno
N, S e E forestal, e prado no W.

Vex elación
N piñeiros e toxos; S e Eeucaliptos, piñeiros e toxos; W piñeiros,

Destrucións e Alteracións
Moi afectado pola erosión causada polos axentes naturais, dificultando a súa identificación. A laxe presenta signos de
actividade extractiva. Tamén está afectado polo lume, presentando coloración avermellada a causa das altas
emperatu ras.

Tipo de Propiedade
Privada

Descrición
Sobre unha laxe granítica duns 0,90 x 1,50 m localizase unha cruz latina de 10 x 9 cm de lonxitude de brazos e surco
en U moi erosionado, de 2 cm de anchura máxima.

Axentes do impacto
Erosión, actividades extractivas e lume.

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán no que está ubicada a gravura está afectado polo ume.

Cualificación do impacto
Crítico

Medidas correctora urgentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072N008

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxía

Lugar con representación

Nome do xacemento

Petroglifos de lsoma III

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de lsoma

Lugar

!soma

N°1:50000

120

N° 1:20000

42

UTM X

520189

UTM Y

4724590

Altitude

85msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo Catoira, desvío á esquerda cara o lugar de 'sorna. Á beira dunha pista forestal.

Emprazamento Topográfico
Ladeira Edun outeiro.

Utilización do entorno
Forestal

Vexetación
N, S, E e W pifieiros, toxos e fentos. Algún eucalipto illado.

Destrucións e Alteracións
Pouco erosionadao a causa da acción dos axentes naturais.

Tipo de Propiedade
Descrición
Conxunto de dúas laxes que presentan a súa superficie cuberta de coviñas. A primeira delas, dunhas dimensións de
1,10 x 1,40 m nos eixos N-S e E-W, respectivamente, posúe un total aproximado de 96 coviñas de entre 3-2 cm de
diámetro. A segunda rocha, situada 2 m ó E da anterior e de 1 x 0,85 m nos eixos N-S e E-W respectivamente,
presenta gran número de coviñas moi erosionadas, o que dificulta a súa identificación.

Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata

Situación

Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira do outeriro foi afectada polo lume.

Cualificación do impacto
Crítico

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de Identificación

GA15072N009

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxia

Lugar con representación

Norne do xacemento

Petroglifo da Ensenada de Leiro II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Rial

N°1:50000

152

N°1:20000

12

UTM X

5196630

UTM Y

4722315

Altitude

27msnm

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Catoira, lugar de Rial, na liña litoral.

Emprazamento Topográfico
Rechán litoral.

Utilización do entorno
Forestal

Vex elación
N, S, E e W eucaliptos e toxos. Cara o N existe un prado e cara o W algún piñeiro disperso.

Destrucións e Alteracións
Unicamente alterada polos axentes naturais, mais en bo estado de conservación.

Tipo de Propiedade
Descrición
Sobre un batolito granítico, cara o seu lateral NW localizase unha cruz latina, de 10 x 7 cm de lonxitude de brazo e
surco en V de 0,5 cm. Posiblemente pertenza a época histórica.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Lume

Distancia
Inmediata

Situación
Entorno e superficie.

Identificación e descrición do impacto
Todo o rechán foi afectado polo lume.

Cualificación do impacto

Crítico

Medidas correctoras urxentas
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio no entorno inmediato do xacemento, baixo control
arqueolóxico. Limpeza das gravuras e consolidación do seu soporte.

Clave de identificación

GA15072N010

Adscrición Cultural

Indeterminado

Tipoloxla

Lugar con representación

Nome do xacemento

Petróglifos de lnsua II

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa María de Leiro

Lugar

Insua

N°1:50000

152

N°1:20000

12

UTM X

518933

UTM Y

4723329

Altitude

70 msnm

Descrición de accesos
Na estrada Rianxo-Catoira tómase a desviación cara o lugar de Rial e logo seguir cara Meiquiz. Uns 150 m antes de
chegar a este lugar, tomar unha pista á dereita e seguila ata o final, uns 200 m,. A rocha atópase a uns 30 m, ó S.

Emprazarnento topográfico
Base dun outeiro.

Utilización do entorno
Forestal e vivenda.

Vexetación
N, S, L e W eucalipto, piñeiro, toxo e xesta.

Destrucións e alteracións
Non se aprecian alteracións destacables, unicamente a derivada da acción dos axentes naturais, mais atópase en bo
estado de conservación.

Tipo de Propiedade
Descrición
Sobre unha laxe granítica de pequeno tamaño, solta e aparentemente pulida, localizada á beira dun camiño que
discorre sobre a base do outeiro de Insua, sitúanse catro coviñas de entre 2-3 cm de diámetro.

Axentes do impacto
Axentes naturais e lume.

Distancia
O lume acadou as inmediacións da laxe.

Situación
O lume afectou ó entorno inmediato da laxe, mais non á súa superficie.

Identificación e descrición do impacto
O outeiriño de Ínsua, a ámbalas dúas beiras do camiño no que se localiza a laxe solfa, foi afectado polo lume.

Cualificación do impacto
Severo

Medidas correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección integral do xacemento e o seu entorno
inmediato, baixo control arqueolóxico.

Clave de Identificación

GA15072N011

Adscrición Cultural

Indeterminada

Tipoloxia

Lugar con representación gráfica ó ar libre

Nome do xacemento

Petroglifo dos Campos

Provincia

A Coruña

Concello

Rianxo

Parroquia

Rianxo

Lugar

Os Campos/Brión

N°1:50000

152

N°1:20000

11

UTM X

516455

UTM Y

4722323

Altitude

70 msnm

Descrición de accesos
Estrada Rianxo-Catoira. Á entrada do lugar de Brión localizase a man esquerda un desvío en dirección ó Alto de Rianxiño. No
primeiro cruce tomar á dereita e seguir uns 200 m, o gravado sitúase a uns 30 m ó S da pista.

Emprazamento Topográfico
Na cima dun outeiro.

Utilización do entorno
Entorno forestal.

Vexetación
Eucaliptos, toxos, fentos e herbáceas.

Destrucións e Alteracións
Tipo de Propiedade
Descrición
Sobre unha laxe de 3 m de lonxitude, dos que tan só hai lm visible e o resto está soterrada, orientada N-S, presenta na zona
N un motivo formado por 4 círculos concéntricos de 25 cm de diámetro máximo cun apéndice indeterminado pegado ao L.

Medidas de protección
Axentes do impacto
Lume e axentes naturais.

Distancia
Om

Situación
Sobre a laxe e arredor.

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira onde se localiza o petroglifo está afectada polo lume, o entorno e a superficie do mesmo. A laxe tamén está
parcialmente soterrada baixo o manto vexetal. Presenta unha coloración negra e vermella en varias zonas.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada de material vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do xacemento e o seu entorno inmediato, baixo
control arqueolóxico. Limpeza dos gravados e consolidación do seu soporte.

Código de Identificación
Elemento

Pombal

Tipoloxia

Construcción de cría/habitación de animais

Nome do Elemento

Pombal de Araño.

Provincia

A Coruña.

Concello

Rianxo

Parroquia

Santa Eulalia de Araño.

Lugar

Traba.

N"1:50000

120

N°1:20000

41

UTM X

516499

UTM Y

4727087

E06

Descrición de Accesos
Estrada Rianxo-Araño, sinalización a Traba, a dereita da lgrexa parroquial.

Destruccións e .9Iteracións
Está en moi mal estado de conservación por causa dos axentes naturais, así como por causa da acción do lume.

Descrición
Posúe unha planta circular e non conserva a cuberta. As paredes están realizadas en mampostería de pedra irregular
de tamaños variables. Algunhas partes das paredes exteriores conservan o revestimento de cal.

Axentes do impacto
Lume e axentes naturais.

Distancia
O m.

Situación
Todo o arredor e sobre o propio edificio.

Identificación e descrición do impacto
Toda a ladeira na que está ubicado esta construcción está queimada.

Cualificación do Impacto
Crítico.

Medidas Correctoras urxentes
Retirada da materia vexetal, cinzas e restos do incendio na área de protección do elemento e o seu entorno inmediato,
baixo control arqueolóxico. Entibado e restauración.

Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

Fichas de afeccións.

FICHA DE ELEMENTO DE AFECCIÓN. N°: 1 -

DROSPECTIVA

NOME DO ELEMENTO DE AFECCIÓN: PASO DE Pli1EIRO
PROVINCIA:A CORUÑA
CONCELLO:RIANXO
PARROQUIA:SANTA MARIA DE ISORNA
TIPO DE AFECCIÓN

1. CORTALUME
2. GABIA
3. PISTA
4. RECHEO

SITUACIÓN
Estrada
Lugar de
'sorna.

UTM X

UTM Y

Rianxo-Catoira. 520729
Piheiro tras pasar

4725381

520677

4725336

5. OUTRO

DIMENSIÓNS

LONXITUDE
ALTURA
ANCHURA

3,30m.

BEN CULTURAL AFECTADO
Mámoa de Piheiro

CÓDIGO

GA15072011

BEN CULTURAL AFECTADO

CÓDIGO

DESCRICION
Trátase dun paso aberto en dirección NL-SW que atravesa un rechán situado na ladeira baixa do Monte
do Couto, ofrecendo acceso dende a pista de terra ao interior de dito monte, conectando cunha segunda
pista.

N°: Indicar N° do concello segundo e GA e máis orde numérica corrrelativa. NOME: Outorgar nome ao elemento de afección
que pode vir dado polo topónimo ou por un ben cultural máis próximo. COORDENADAS: Sinalarán os puntos significativos do

elemento de afección.

Prospectiva y Análisis Arqueólogos S.L.

Informes de medidas correctoras.

INFORME RELATIVO A LA PROSPECCIÓN DE SITIOS

ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN ÁREAS AFECTADAS POR
INCENDIOS EN 2006. PENÍNSULA DEL BARBANZA

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS A DESARROLLAR

Fernando Carrera Ramírez
Escola Superior de Conservación e Restauración de BB CC de Galicia, Pontevedra
fcarrerae.edu.xunta.es

Hemos leído con interés el informe general y las diversas fichas de diagnóstico sobre
los yacimientos arqueológicos de los ayuntamientos de Rois, Ribeira, Rianxo, Porto do
Son, Pobra do Caramiñal, Boiro, Dodro, Lousame y Noia, todos ellos en la provincia de
A Coruña, afectados por los incendios forestales sufridos en el verano de 2006. Se
trata de un trabajo de campo realizado por la empresa Prospectiva y Análisis
Arqueólogos S.L. y presentado a nosotros por el profesor de la Universidad de
Santiago, Ramón Fábregas Valcarce.
La evidente intención de las autoridades al solicitar este trabajo -parece obvio- no es
otra que cuantificar la intensidad del daño, esbozar líneas de actuación que frenen las
alteraciones acumuladas en los yacimientos y, asimismo y dentro de lo posible,
emprender acciones que eviten nuevas degradaciones en años venideros.
La primera reflexión que uno se plantea es la pertinencia misma de este trabajo, o por
lo menos, su coherencia una vez producida la alteración. ¿No sería más eficiente
evaluar — y corregir- los riesgos en aquellas áreas no afectadas por los incendios?. No
parece descabellado sugerir que en esas zonas podrán repetirse las graves
alteraciones que, como veremos, han afectado a los yacimientos ahora estudiados. La
primera de las sugerencias que queremos hacer es, pues, la de la necesidad de
emprender una labor de diagnosis y conservación preventiva para todo el patrimonio
arqueológico inmueble galaico, una labor de enorme urgencia que repetidamente
hemos solicitado.
Una aclaración previa asimismo necesaria es la de recordar que las consideraciones
que se van a hacer lo son sobre aquellos yacimientos que los redactores del informe
han considerado en estado "crítico", aquellos que han sufrido de forma más dramática
la acción del fuego del 2006. Esta selección respondía a la expresa petición

administrativa de sugerir medidas de acción directa sobre los yacimientos más
directamente afectados. Sin embargo, el método propuesto es notablemente limitante:
porque elimina los matices (leve, intermedio, acusado) tanto de las alteraciones
observadas como de las medidas correctoras recomendables.
En resumen, las acciones que se proponen sólo consideran las áreas quemadas y ni
siquiera son exhaustivas sobre éstas últimas, no se trata por tanto de un proyecto de
gestión de la globalidad del patrimonio arqueológico de un ámbito territorial como el
estudiado. Aceptadas esas carencias, bueno será reconocer sin embargo que por vez
primera se considera la protección y conservación del patrimonio arqueológico como un
hecho territorial y no puntual. Y que este interesante camino que ahora se inicia deberá

profundizarse con enfoques más ambiciosos y profundos.

LAS ALTERACIONES
Con excepción de Noia, las alteraciones "criticas" alcanzan porcentajes muy elevados
en las áreas prospectadas: 23% en Porto do Son, 16% en Boiro, 40% en A Pobra, 58%

en Ribeira, 87% en Rois, 71% en Dodro, 30% en Lousame y 51% en Rianxo. Analizado
en su globalidad, el dato señala que casi el 50% de los yacimientos en áreas
quemadas muestran alteraciones críticas, lo que en sí mismo revelador del efecto del
fuego sobre el patrimonio arqueológico.
En todos los casos el factor esencial de alteración son los incendios, para lo que
obviamente es necesaria la existencia de combustible. El tipo y abundancia del mismo
ha sido registrado en cada uno de los informes, dándose la circunstancia de que en los
"grandes" yacimientos (túmulos, castros) es dominante la existencia de especies

arbóreas de repoblación forestal, lo que no se produce en las áreas rocosas sobre las

que aparecen los grabados. Sin embargo, es común a todas las zonas y yacimientos la
exuberancia arbustiva, lo que es causa fundamental de las alteraciones observadas en
los grabados rupestres.
No es casual que en 75 casos (83% de aquellos en los que se registra el régimen de
propiedad) la titularidad de los sitios sea privada y, como acabamos de ver y quizá
consecuencia de esa situación, carezca del adecuado mantenimiento de roza
periódica.
Más allá de todo ello, coincidimos con absoluta plenitud con los redactores de los
informe en cuanto a la especificidad de las alteraciones para cada tipo de yacimiento:
Los castros agredidos (un 5% de los yacimientos) lo son como consecuencia de una
intensa explotación forestal, aparentemente incompatible con su condición de
yacimiento catalogado, mientras que la acción directa del fuego apenas tiene

relevancia. En consecuencia, el tipo de alteración es en todos los casos generalizada
pero con una leve intrusión en los niveles arqueológicos, caracterizados por una cierta
potencia estratigráfica.
Lo anterior tiene como excepción aquellos sitios en los que se han realizado obras
paralelas a la propia actividad forestal (cortafuegos, pistas), lo que se mantiene como
riesgo ahora que se van a desenvolver nuevas acciones de regeneración y repoblación
de los montes en las zonas afectadas.
Los

yacimientos tumulares (un 45 'Yo de los sitios) han sufrido muy intensamente la

acción de los fuegos, tanto más agresivamente cuando existían estructuras megalíticas
a la vista: los ortostatos al aire libre podrán haber sufrido pérdidas notables en el arte
prehistórico que con frecuencia soportan.
Además de lo señalado, en estos yacimientos y en todos aquellos sin estructuras

megalíticas a la vista la acción del fuego tiene consecuencias a nuestro entender
menores, tales como el descubrimiento de la coraza pétrea o la posible erosión de las
masas tumulares ahora desprotegidas de la cubierta vegetal, cuya evolución deberá
ser observada.
Aunque no relacionadas con el estudio que nos ocupa, son absolutamente
generalizadas las intrusiones (con toda probabilidad, antiguas) de excavadores furtivos
que producen cráteres centrales de violación en la práctica totalidad de los sitios. A
todas estas prácticas deben sumarse otro grupo de acciones antrópicas muy diversas
observables en un buen número de yacimientos: caminos, zanjas, etc.
Más reciente y más preocupante es la frecuencia (más del 80%) de túmulos sobre los
que se ha realizado repoblación forestal. Este hecho no sólo explica los incendios
ahora verificados sino una insoportable interacción (el arado, las raíces) con un
sustrato arqueológico muy leve.
Por último, los

grabados rupestres (un 50% de los sitios) tanto históricos como —más

frecuentemente- prehistóricos son los que muestran una alteración más dramática, que
llega a explicar la desaparición más de 5 sitios. Esas alteraciones por fuego,
escuetamente descritas en los informes, abarcan desde cambios cromáticos
(oxidaciones de minerales de hierro) hasta irreversibles formaciones de termoclastos
que hacen desaparecer total o parcialmente las áreas grabadas. Estos

desplacamientos aún seguirán generándose y ampliándose durante un período más o
menos largo de tiempo, por lo que la alteración sigue activa aunque el agente haya
desaparecido.
De nuevo conviene señalar la existencia de especies arbustivas en torno a los sitios
como razón principal de las destrucciones provocadas por los incendios.

Aunque los anteriores son los procesos principales, pueden señalarse una amplia
variedad de acciones antrópicas directas, desgraciadamente habituales en este tipo de
bien cultural: repicados, repintados, manchas, arranques y, por supuesto la huella
indeleble de la extracción de piedra como parte de los trabajos de cantería tradicional.
Menos agresiva nos parece la abundante colonización por líquenes y otros organismos
que se verifica en buena parte de los afloramientos con grabados.
Por último, nos han llamado poderosamente la atención los dos casos en los que la
construcción de parques eólicos puede haber causado la destrucción de sendas áreas
con grabados.

LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Las medidas correctoras que se han propuesto en los informes entregados nos
parecen del todo razonables. Por ejemplo, se propone con carácter general la limpieza
de los sitios arqueológicos, lo que no sólo permitirá conocer con más detalle las
alteraciones acumuladas sino que mejorará la percepción pública de los sitios.
Esta limpieza tiene un carácter especialmente intenso en los yacimientos castreños,
en los que deberá emplearse maquinaria pesada cuya actividad deberá ser
estrictamente controlada por arqueólogos. Por lo demás, debería talarse toda la
superficie actualmente arbolada sobre castros y túmulos, lo que evitará no sólo las
alteraciones por fuego sino las que afectan a los niveles arqueológicos ocultos.
Además, será conveniente la restauración de las áreas afectadas por la apertura de
pistas y cortafuegos.
En los túmulos deberá acometerse con prontitud la protección de las estructuras
megalíticas a la vista, mediante la oclusión de las violaciones con sedimentos o arena.
Por supuesto, y como se ha señalado para los castros, deberá talarse toda la
vegetación arbórea —quemada o no- que en la actualidad coloniza los túmulos.
Finalmente, en los casos en los que existe vegetación arbustiva deberá eliminarse,
aunque este trabajo no debería emprenderse si no se tienen garantías de su
mantenimiento en el tiempo.
Por último, el caso de los petroglifos presenta ciertas dificultades. Por un lado porque
las imprescindibles labores de roza de la vegetación en los sitios y su entorno
inmediato debería ser un trabajo periódico (y no puntual) que, por desgracia, se
presenta harto improbable.

Por otro lado, la limpieza de las superficies grabadas y sobre todo la
consolidación/adhesión de las superficies pétreas se presenta como un trabajo de
notable complejidad y de consecuencias contraproducentes en caso de ser aplicados
productos y métodos inadecuados. La experiencia señala que la aplicación de estos
tratamientos en arte prehistórico debe ser excepcional y muy meditada. Por tanto,
entendemos que —al menos en los casos en los que se propone consolidación de la
piedra- se recurra a técnicos especializados.
Finalmente, existen una serie de acciones genéricas sobre el conjunto de sitios que
entendemos podrían mejorar la eficiencia de las acciones propuestas hasta ahora.
Como decíamos, para que la protección de los sitios pueda garantizarse, parece obvio
que las tareas de roza y limpieza deberán mantenerse en el tiempo. A tal fin deberían

adoptarse medidas ambiciosas que permitieran asegurar esa limpieza a largo plazo:
•

Con medidas coercitivas hacia cada uno de los propietarios particulares, que
deberán ser obligados a la limpieza de sus fincas, al menos en las áreas
inmediatas a los yacimientos arqueológicos.

•

Con negociación y pacto con entidades menores, comunidades de montes y
otros organismos públicos, que podrían realizar ese mantenimiento en las zonas
de su propiedad.

En paralelo a lo anterior, o quizá como alternativa, y como asimismo aparece sugerido
por los redactores de los informes, debemos valorar la conveniencia de señalizar los
yacimientos arqueológicos que pretendemos proteger. Evidentemente se trata de una
acción cara, compleja y quizá controvertida, pero quizá haya llegado el momento de
ponerla en práctica, al menos con carácter experimental. En ese sentido, no se
propone una señalización explicativa, tan sólo lo que hemos denominado como
señalización deíctica (Carrera, 2006: 281), una simple indicación puntual para los
petroglifos y quizá una señalización

de/imitadora ("balizar" en palabras de los

redactores de los informes) para castros y túmulos. Ambos tipos de señalización
deberían contener un contenido escueto pero claramente admonitorio.
Por último, debemos hacer una encendida reclamación a la aplicación estricta de la
legislación por favor, la legislación: nunca más un parque eólico sobre petros, nunca
más un cortafuegos sobre un castro ni una repoblación sobre un túmulo...
Esas acciones son necesarias y deben abordarse, y la desgracia de los incendios de

2006 puede ser un buen motivo para su puesta en práctica.
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ANEXO. TABLA RESUMEN CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LOS
INFORMES DE DIAGNÓSTICO.
N° IDENT.

CONCELLO

PROPIED. TIPO

AGENTES/ALTERACIÓNS G° R.

GA15072016

RIANXO

COMUNAL

CASTRO

FUEGO

1

1

GA15072017

RIANXO

COMUNAL

CASTRO

FUEGO

1

1

GA15073013

RIBEIRA

PRIVADA

CASTRO

ANTRÓPICA, VIOLACIÓN, FUEG

1

1

GA15072007

RIANXO

PRIVADA

CASTRO

AGRÍCOLA

2

2

GA15057002

NOIA

PRIVADA

CASTRO

ANTRÓPICAS

2

3

GA15072008

RIANXO

PÚBLICA

CASTRO

FUEGO

1

1

PRIVADA

MEDIEVAL

ANTRÓPICOS, FUEGO

2

3

PETROGLIFO

FUEGO

4

GA15067022

POBRA DO C.

GA15074024

ROIS

GA15072019

RIANXO

COMUNAL

PETROGLIFO

FUEGO, ANTRÓPICOS

2

2

GA15071127

PORTO DO SON

COMUNAL

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERÍA

2

2

GA15074022

ROIS

PRIVADA

PETROGLIFO

ANTRÓPICA EÓLICA, FUEGO

4

GA15074023

ROIS

PRIVADA

PETROGLIFO

ANTRÓPICA EÓLICA, FUEGO

4

GA15074025

ROIS

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

4

GA15074027

ROIS

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

4

GA15072N003 RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15072N006 RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

ANTRÓPICO (MURO

3

3

GA15072N007 RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA

3

4

GA15072N008 RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

4

GA15072020

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA

2

3

GA15072021

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA

2

4

GA15072023

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA

2

3

GA15072025

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA

2

3

GA15072026

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA

2

3

GA15072029

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA

4

4

GA15072033

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

2

3

GA15072036

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA, ANTRÓPICOS

4

4

GA15072037

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA, ANTRÓPICOS

3

3

GA15072043

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

2

2

GA15072087

RIANXO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERIA

2

2

GA15071N002 PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

2

2

GA15071N011

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15071034

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, ANTRÓPICOS

2

2

GA15071039

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15071064

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

2

2

GA15071066

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15071069

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15071072

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, ANTRÓPICOS

2

2

GA15071076

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

2

2

GA15071086

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

4

GA15071088

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

2

2

GA15071091

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERÍA

3

4

GA15071096

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERÍA

4

4

GA15071097

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERÍA

3

3

GA15071110

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

2

3

GA15071121

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERÍA

2

3

GA15071146

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15071151

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

2

4

GA15071152

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15071155

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

4

4

GA15071160

PORTO DO SON

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

3

4

GA15033014

DODRO

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

4

GA15422020

LOUSAME

PRIVADA

PETROGLIFO

FUEGO

4

GA15071150

PORTO DO SON

PÚBLICA

PETROGLIFO

FUEGO, ANTRÓPICOS

3

3

GA15072N004 RIANXO

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15072N005 RIANXO

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15072N009 RIANXO

PETROGLIFO

FUEGO

3

3

GA15072054

RIANXO

PETROGLIFO

FUEGO

4

4

GA15072056

RIANXO

PETROGLIFO

FUEGO

4

4

GA15072057

RIANXO

PETROGLIFO

FUEGO

4

4

GA15072098

RIANXO

PETROGLIFO

FUEGO, CANTERÍA

2

3

GA15071N010 PORTO DO SON

PETROGLIFO

FUEGO

2

3

GA15033015

DODRO

PETROGLIFO

FUEGO

4

GA15422022

LOUSAME

PETROGLIFO

FUEGO

4

GA15072012

RIANXO

TUMULO

REPOBLAC, FUEGO

2

COMUNAL

3

GA15072015

RIANXO

COMUNAL

TUMULO

VIOLACIÓN, FUEGO

2

3

GA15072079

RIANXO

COMUNAL

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

4

GA15072080

RIANXO

COMUNAL

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072085

RIANXO

COMUNAL

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072086

RIANXO

COMUNAL

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15011014

BOIRO

COMUNAL

TUMULO

VIOLACIÓN, FUEGO

3

2

GA15011043

BOIRO

COMUNAL

TUMULO

VIOLACIÓN, FUEGO

2

2

GA15011020

BOIRO

COMUNAL

TUMULO

VIOLACIÓN, FUEGO

3

2

GA15074018

ROIS

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

1

1

GA15074019

ROIS

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

2

GA15073006

RIBEIRA

PRIVADA

TUMULO

FUEGO, VIOLACIÓN

1

1

GA15073027

RIBEIRA

PRIVADA

TUMULO

REPOBLACIÓN, FUEGO, VIOLAC

2

2

GA15073028

RIBEIRA

PRIVADA

TUMULO

REPOBLACIÓN, FUEGO, VIOLAC

2

2

GA15073029

RIBEIRA

PRIVADA

TUMULO

REPOBLACIÓN, FUEGO, VIOLAC

2

2

GA15073034

RIBEIRA

PRIVADA

TUMULO

REPOBLACIÓN, ANTRÓPIC, VIOL.

2

2

GA15073038

RIBEIRA

PRIVADA

TUMULO

REPOBLACIÓN, VIOLACIÓN

2

3

GA1572N002

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072004

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

ANTRÓPICO, FUEGO

3

3

GA15072011

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

REPOBLAC, ANTRÓPICO, FUEGO

2

3

GA15072066

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072067

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072069

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072070

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

4

GA15072071

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

4

GA15072072

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

4

4

GA15072073

RIANXO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

4

4

GA15067005

POBRA DO C.

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15067006

POBRA DO C.

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

3

GA15067021

POBRA DO C.

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

2

GA1501N002

BOIRO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, FUEGO

3

3

GA15033005

DODRO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

3

GA15033010

DODRO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

3

GA15033011

DODRO

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

3

GA1542N001

LOUSAME

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

2

GA1542N002

LOUSAME

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

2

GA15422001

LOUSAME

PRIVADA

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

2

GA15072005

RIANXO

TUMULO

ANTRÓPICO, FUEGO

3

3

GA15072074

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072075

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

4

GA15072076

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

4

4

GA15072077

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

4

4

GA15072078

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

4

4

GA15072092

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072093

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

GA15072094

3

RIANXO

4

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072095

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

3

GA15072096

4

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072097

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072099

RIANXO

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

GA15072100

RIANX0

TUMULO

VIOLACIÓN, REPOBLACIÓN, FUEG

2

3

MEDIDAS PARA A MELLORA DOS CONTORNOS DE PROTECCIÓN DOS
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DIANTE DO RISCO DE INCENDIOS
FORESTAIS.
Juan Carlos López Bedoya
Departamento de Xeografía de la USC.

Introducción
Este traballo pretende establecer medidas correctoras na cuberta vexetal
existente no ámbito dos xacementos arqueolóxicos en Galicia, de cara a unha
diminución dos efectos que poden provocar os incendios forestais, ou coa
intención de minimizar o risco de aparición dos mesmos. Neste sentido, existen
determinados conceptos que será necesario ter en conta para o correcto
ordenamento anti-incendios dos xacementos arqueolóxicos e as súas áreas de
protección. Estes son aplicables, tanto á cuberta vexetal espontánea coma ós
cultivos forestais para producción madeireira. Ámbalas dúas posibilidades
están intimamente relacionadas

na

maior parte dos casos pois a principal

utilidade do monte, hoxe en día, é a producción de madeira. Esta orientación
económica condiciona finalmente por completo as comunidades vexetais
existentes.

O tipo de vexetación nos xacementos arqueolóxicos e o uso do
monte como claves para o control de incendios

O manexo da masa vexetal ou o correcto desenvolvemento do
aproveitamento forestal das áreas de interese arqueolóxico será fundamental
para o risco ou potencialidade de intensificación dos lumes nas mesmas.
Segundo as prácticas forestais variará a cantidade e o tipo de combustible
dispoñible para arder en caso de incendio. Canto menor sexa o combustible
vexetal e maior contido en auga conteña, menores serán as consecuencias de
calcinación sobre os compoñentes pétreos e os solos que conforman o

xacemento arqueolóxico. Estes combustibles influirán de diferente forma na
propagación do lume en función do seu estado e tipo.

Tipos de vexetación e comportamento diante do lume
Con respecto
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estado do combustible pretendemos establecer a

diferencia entre material seco ou verde, é dicir, modo ou vivo. A corta e non
retirada, e polo tanto sobre abundancia, de ramaxes ou exemplares completos
aumenta o combustible seco no contorno, existindo unha major potencialidade
de ignición.
A cantidade de humidade existente na vexetación é moi importante para
a propagación e inicio do incendio. En efecto, nunha queima inflúe a cantidade
de humidade que teñen as diferentes especies vexetais e os distintos tipos de
materia vexetal viva, ademais dos estadios de desenvolvemento da planta.
Neste sentido, as herbáceas anuais son as que maior contido en auga teñen e,
polo tanto, as que menor potencialidade de ignición presentan. No outro
extremo da balanza atopamos a follaxe das árbores caducifolias, que apodan
unha grande cantidade de necromasa que repousa no solo durante longos
períodos de tempo. Estudios realizados no Instituto Nacional de lnvestigacións
Agrarias deron lugar a unha clasificación dos vexetais segundo a súa
inflamabilidade (Porrero Rodríguez, 2001). A importancia do potencial de
inflamabilidade dun vexetal fai necesario contar coa realización de inventarios
de vexetación e cunhaa caracterización da vexetación existente na área de
protección dos xacementos. Con esta acción permitirase establecer a
inflamabilidade da cuberta vexetal existente.
A continuación preséntanse algúns exemplos de especies que poden ser
atopadas en territorio galego derredor dos xacementos arqueolóxicos, tomadas
como taxons tipo, en función da súa inflamabilidade:

Ca/luna vulgaris

Cistus ladanifer

Especies moderadamente ou
pouco inflamables
Arbutus unedo

Erica arborea

Genista falcata

Cistus salviifolius

Erica australis

Pinus pinaster

Olea europaea

Erica scoparia

Quercus suber

Quercus ilex

Rubus idaeus

Especies

moi

inflamables

durante todo o ano

Especies

moi

inflamables

durante o verán

Táboa 1 inflamabilidade dalgunhas especies que se poden nos xacementos arqueolóxicos
galegos. Selección de especies do inventario do Instituto Nacional de lnvestigacións Agrarias.

Estas últimas especies, como outras pertencentes á nosa flora, ben en
estado relicto ou non, teñen carácter perennifolio e aportan escasa materia
orgánica moda ó solo, polo que son ademais taxons interesantes dende o
punto de vista do escaso volume de necromasa que xeran.
Sen embargo deben evitarse especies resinosas e con follas aciculares
coma o piñeiro, nas súas diferentes especies. Estas especies presentan o
major risco de incendios debido á alta inflamabilidade das súas agullas foliares
e da resina. Ademais, a pesares de seren perennes dan lugar a unha grande
cantidade de necromasa no solo a modo de manto continuo e espeso.
Segundo ICONA, 1981, (Doctor Cabrera, 1991), o índice de inflamabilidade nas
pináceas que podemos atopar en Galicia é:

Piñeiro de Monterrey (Pinus radiata)
Piñeiro galego (Pinus pinaster)
Piñeiro manso (Pinus pinea)
Piñeiro roxo (Pinus sylvestris)
Táboa

indice de inflamabilidade dalgunhas especies do xénero
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4
3
Pinus.

Figura 1: os piñeiros reúnen algunhas das contraindicacións máis importantes para formar
parte da vexetación próxima ós xacementos arqueolóxicos: son un xénero pirófito; constitúen
unha árbore resinosa; aportan unha grande cantidade de necromasa inflamable, como as piñas
e as acículas foliares.

No caso da existencia de especies caducifolias de carácter higrófilo e
follas de tamaño grande, coma o castiñeiro e o carballo, recoméndase a
liberación do manto de materia orgánica morta na primavera para eliminar
efectos potenciadores do ume. Co castaño recoméndase igualmente o retirado
dos ourizos, xa que a súa combustibilidade é alta e poden presentar mantos
continuos ou amoreamentos que manteñen o lume e o potencian horizontal e
verticalmente.
Por último, un factor de extraordinaria importancia é a pirofilia vexetal, é
dicir, a vantaxe competitiva que algunhas especies tiran da aparición e
frecuencia de lumes nos montes. Neste proceso de competencia vexetal, as
especies pirófitas vense favorecidas polo lume e, ademais, a estrutura e
comportamento ecolóxico das mesmas favorece a aparición de novos
incendios. Son, polo tanto, taxóns perigosos e a evitar no caso que nos ocupa.
As distintas especies de piñeiros, as matogueiras de leguminosas e,
especialmente o eucalipto, son paradigmas de pirofilia que non conveñen ás
áreas de interese arqueolóxico.

e Ulex sp.
Figura 2: as especies dos xéneros Erica sp. e Cal/una sp. (cores rosadas na imaxe)
presentan
un
alto
grao de
imaxe)
da
matogueira
na
(toxos, cores verdosos e flores marelas
a
formacións
Son
comportamento
pirófito.
inflamabilidade durante todo o ano e un importante
Aquí,
derredor
do
dolmen
xacementos
arqueolóxicos.
eliminar nas áreas de protección dos
Arca da Piosa (Zas).

Cantidade de combustible seco
A cantidade de combustible seco é unha variable que interesa analizar.
O incendio será de maior intensidade canta major carga vexetal seca soporte o
contorno do xacemento. Segundo Porrero Rodríguez, 2001, os pastos ou a
mestura dos mesmos con algúns arbustos xenera de 2 a 12 tm por cada
hectárea e a matogueira densa de 20 a 100 tm por hectárea. Pero o principal
problema provén do aproveitamento forestal do monte arborado. A actividade
de limpado selectivo das ramaxes e non retirada das mesmas fai acadar as 70
tm / ha, mentres a explotación forestal para madeira fai acadar as 250 tm / ha
(ver figuras 3 e 4a e 4b). Inda por riba, os tem pos de secado nos combustibles
aumentan canto maior grosor teña o material vexetal, sendo as ramas e as
follas os combustibles máis finos ou lixeiros e os que máis favorecen a
aparición ou rápida propagación do incendio. Así pois, un dos puntos clave
para a protección das áreas de interese arqueolóxico é o regulamento e control
das actividades forestais próximas favorecendo a retirada inmediata de
ramaxes na área de seguridade ou protección a marcar para cada lugar. O
control e o establecemento dun código de boas prácticas forestais adaptado ós

xacementos arqueolóxicos é necesario e de abrigado coñecemento e
cumprimento palas empresas madeireiras e os particulares con propiedades

nas que se inclúe patrimonio arqueolóxico.

Figura 3: o limpado selectivo de ramaxes e o seu abandono no monte constitúe unha das
prácticas forestais de maior risco para a propagación dos incendios.

Figura 4a

Figura 4b
Figuras 4a e 4b: a explotación forestal para producción madeireira leva parella a
xeración dunha grande cantidade de combustible que é abandonado sistematicamente nos
montes e que acaba por secar facilitando a aparición e propagación dos incendios.

Os estudios de carga vexetal morta producida en diferentes tipos de
vexetación por de Macedo e Sardiña, 1987, permiten establecer unha
gradación de perigosidade dos mesmos:

Combustible

Carga total de combustible seco
tm / ha

Pasteiros de herba baixa

1,85

Pasteiros de herba e arbustos

9,88

Pasteiros de herba alta

7,41

Matogueira adulta

61,8

Matogueira xove

14,8

Arborado con manto de detritos continuo

37,1

Id. Con manto de cadudas follosas

37,1

Id. Con manto de detritos e con sobosque

74,1

Detritos de explotación finos

98,8

Detritos de explotación de tamaño medio

29,7

Detritos de explotación grosos

49,4

Táboa 3: traducido do portugués de: de Macedo e Sardiña, 1987.

Demóstrase así, deste xeito, a idoneidade dos espacios abertos, non
arborados nin con matogueira, a validez dos pasteiros para a protección dos
xacementos arqueolóxicos dende o punto de vista do material seco inflamable
que aporta cada ambiente vexetal (táboa 2, figura 5). Tamén queda claro que o
principal perigo para os mesmos son os ambientes nos que a explotación
forestal desordenada acumula os detritos vexetais non aproveitados no propio
lugar de extracción.

Figura 5: pasteiros baixos que permiten a protección do xacemento arqueolóxico a modo de
cortalumes ante os incendios e pola escasa materia orgánica seca existente no seu ambiente.
Mina da Parxubeira, Mazaricos.

Figura 6a

Figura 6b

Figura 6a e 6b: a matogueira, sobre todo se é adulta, e o monte arborado,
especialmente se está composto por especies pirófitas e cun alto grao de inflamabilidade,
como os piheiros ou os eucaliptos, son posiblemente os ambientes máis perigosos para os
xacementos arqueolóxicos en caso de incendio. Na figura 6a mámoa na necrópole do
Mosquetin (Vimianzo); na 6b, dolmen "Arca da Piosa", en Zas.

Estrutura e disposición da vexetación
A combinación entre o tipo, forma e disposición da materia vexetal

determinará a estrutura e o desprazamento dun incendio. A consecución na

paisaxe vexetal dos contornos dos xacementos dunha combinación ideal entre

estas variables é vital para a diminución das degradacións patrimoniais
derivadas dos incendios.
Un factor fundamental relacionado é a disposición da materia vexetal é a
continuidade vexetal horizontal, é dicir, con que densidade e distribución se
dispoñen os vexetais no plano horizontal. Por dicilo dalgún xeito, é necesario
que exista unha discontinuidade horizontal para protexer os xacementos, xa
que propagará con menor intensidade e máis lentamente o lume que progresa
por radiación na dimensión horizontal. Isto aumentará as posibilidades de
apagado natural ou de intervención humana eficaz. É recomendable que
existan espacios abertos entre as árbores, que nas inmediacións do xacemento
o bosque ou monte alto sexa aberto, presentando especies herbáceas ou
arbustivas de baixo porte que dificulten a propagación horizontal do lume.
Neste sentido, é posible realizar un rareo periódico e un control da expansión
recolonizadora das diferentes especies. En definitiva, un cedo axardinamento o
máis natural posible. Este último tratamento exposto baséase no concepto de
silvicultura preventiva, que incluiría cambios e modificacións na vexetación;
desbroces, clareos, podas e limpezas no monte; creación de cortalumes ou
pastoreo controlado. O obxectivo da silvicultura preventiva é a modificación da
estrutura da masa forestal para dificultar a propagación do lume, tentando a
diversificación da masa; establecendo discontinuidades liñais no perímetro da
mesma e ó longo de camiños, valgadas, cursos de auga e divisorias; así como
conservando ou favorecendo a alternancia de especies (Montería Córdoba,
2006). Non se debe esquecer, sen embargo, que esta diversificación debe
facerse respectando a paisaxe e a estrutura vexetal autóctona ademais dos

hábitat de cada punto a protexer.
Interesa igualmente o concepto de continuidade vertical. A propagación
por convección facilitase se existe unha proximidade física entre o estrato da
matogueira e o das copas das árbores. As podas das polas inferiores nas
árbores ou a eliminación dos arbustos limita dita propagación vertical do
incendio limitando o seu poder de expansión.
O tipo de material tamén é unha variable fundamental, xa que a
propagación do lume e as consecuencias do mesmo variarán en función da

[impar e rozar periodicamente o contorno dos xacementos seguindo as
metodoloxías propostas polos arqueólogos coa intención de manter como
espazos non arborados e desprovistos de matogueira as áreas de protección
derredor dos xacementos. Os prados de gramíneas son as estruturas vexetais
máis recomendables para minimizar os efectos dos incendios sobre o
patrimonio arqueolóxico.
Realizar unha ficha de control evolutivo do estado da parcela do
xacemento en función dos parámetros de combustible: cantidade de
necromasa no chan, tipo e estrutura de vexetación, etc.
Adaptar para cada lugar a vexetación idónea a cada ambiente físico en
función dos parámetros climatolóxicos e topográficos que condicionen a
evolución dun posible lume. Será necesario un estudio concreto previo para
cada punto de interese arqueolóxico, ademais da a confección dunha ficha de
controlo. Servirá, por exemplo, para evitar efectos cheminea en xacementos
situados en fortes pendentes.
Promover un documento de boas prácticas forestais, cun corpo
lexislativo asociado, que controle os usos do monte nas proximidades dos
xacementos arqueolóxicos. A limpeza de detritos vexetais e o respecto polas
áreas de protección de cada xacemento deben ser os pilares fundamentales do
mesmo, sen esquecer a necesidade de informar e concienciar ós implicados da
importancia e utilidade do patrimonio arqueolóxico.

Figura 7a

Figura 7b

Figura 7c

Figuras 7a, 7b e 7c: a densidade e estrutura das plantacións de eucaliptos, así como a súa
explotación trae consecuencias nefastas para a conservación do patrimonio arqueolóxico ó
favorecer a propagación dos lumes e provocar outros impactos físicos. Neste sentido, o traballo
de campo realizado para o presente estudio na comarca de Ferrol, xunto cos traballos de
VV.AA., 1987 e López Bedoya, M. 2000 permitiron comprobar a prolongada situación de risco á
que está suxeita a major parte dos xacementos castrexos da citada comarca. Os exemplos
fotográficos retírense ó castro de Vilasanche: "a", parte exterior da muralla defensiva polo
nordés con detritos da explotación forestal e eucaliptos de notable altura que favorecen a
continuidade horizontal e vertical e o efecto chimenea, incrementando o poder de destrucción
do incendio; "b", impactos físicos pola extracción de madeira na muralla da croa; "c", detritos
inflamables e non degradables derivados da actividade forestal na parte exterior da muralla da
croa.
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