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3.- O MEDIO FÍSICO E BIÓTICO DE ZAS
3.1. XEOMORFOLOXÍA. RELEVO.

A superficie total do concello de Zas é duns 132 Km2, ao longo da cal 
non presenta grandes relevos, a excepción do Macizo do Pico de Meda 
cunha altura máxima de 566m. Trátase, por iso, dun territorio con 
suaves ondas e sucado por ríos que conforman ampios vales.

Co fin de describir e estuda-lo territorio, no concello de Zas pódense 
diferenciar tres "unidades ambientáis" cada unha das cales presenta 
certa homoxeneidade ñas súas características e a súa morfoloxía.

A primeira destas unidades a conforma o Macizo do Pico de Meda, 
situado na zona Oeste do territorio e que o percorre en dirección Norte - 
Sur, constituíndo o limite natural eos concellos de Santa Comba e 
Coristanco.

Esta barreira granítica elévase desde o fondo do val do río Grande ata o 
Pico de Meda (566m), teito do concello, aínda que se pode situar a 
altitude media deste macizo entre os 400 e os 450 m. É tamén onde se 
sitúan as maiores pendentes do territorio, favorecidas, en parte, pola 
resistencia á erosión do material xeolóxico que forma o macizo. Existen 
enclaves nos que a pendente supera en 50%, aínda que a maioría do 
terreo presenta unha pendente moderada (10-20%).

É tamén nesta zona onde nacen os pequeños cantes que mais adiante 
convencerán para forma-ios dous principáis ríos desta zona do concello: 
o Grande e o Zas.

Outra unidade ambiental é a que constitúe a zona Sur do concello, 
conformada pola prolongación da Meseta de Santa Comba. Esta zona 
caracterizase por un relevo suavemente ondulado e situado entre os 
300 e 450 m, no que destaca en altitude o Monte de Roma que non 
chega a atinxi-los 500 m. As pendentes tamén son suaves, sendo na 
maioría dos casos entre moderadas e suaves.

Por último, a terceira unidade morfolóxica e ambiental abrangue a parte 
Norte do concello e a forman os vales dos ríos de Zas, Regó de Artón, 
Grande e dó Sisto. Trátase dunha ampia chaira na que apenas existen 
pendentes (3-10%) e onde a altitude non adianta os 250m. É un 
territorio plano polo que discorren os principáis canlea que conforman a 
conca do Río Grande. Como excepción a este relevo plano pódese 
sinalar un pequeño enclave ao Norte na parroquia do Alio (O Cotón de 
Regalados) que se alcanza ós 350 m e onde se dan pendentes de ata
un 50% de maneira puntual.

DILIGENCIA.■- El presante PlanXUNTA DE GALICIA

vdro h'auloGómez Rielo



PLAN XERAL DE ORDENAC -—N M u N efiÉvafn onfo por Orde da Conselleira de
Política Territoriai, Obras Públicas e Transportes

„ XUNTA DE GALICIA

de data (| 8 NUV. 2007

A Oxefe do sewzo de RajjiBcaoión Urbanística
3.2. XEOLOXiA. EDAFOLOXÍA. 

xeoloxIa

A maior parte do territorio de Zas está iifSftiHJO na 
denominada Galicia-Tras Os Montes, a excepción da área do Macizo do 
Pico de Meda que forma parte das rochas graníticas do período 
hercínico. Esta zona pódese definir por unha serie de complexos con 
rochas máficas, entre os que se atopan o Complexo de Ordes e o 
Complexo de Malpica-Tui ou Fosa Blastomilonítica, que presentan un 
polimetamorfismo que afecta, entre outras, a rochas como anfibolitas, 
peridotitos, gneises, eclogitas ou granulitas.
Observando o plano xeolóxico do concello de Zas, hai que sinalar, antes 
de outras precisións, que a disposición bandeada dos diferentes 
materiais xeolóxicos é un reflectido a menor escala que ocorre na Costa 
dá Morte. Forma parte, polo tanto, da banda que se orixina en Cabo San 
Adrián e Caión e prolóngase formando unha curva ata a ría de Muros e 
que constitúe o Complexo Malpica-Tui.

Partindo da división do territorio planeada no apartado anterior, o estudo 
dos materiais xeolóxicos que aparecen en Zas, tamén se pode ordenar 
seguindo ese patrón.

O Macizo de Pico de Meda constitúe unha formación de rochas 
graníticas hercínicas cuxa alteración fronte á erosión fai que se 
fragmente de maneira regular orixinando solos pedregosos, nos que os 
afloramentos de rocha son frecuentes e atínxese un grande 
desenvolvemento en profundidade.

Incluido neste granito alcalino de dúas micas, aparece na súa parte 
mais setentrional, un enclave formado por rochas metamórficas, neste 
caso migmatitas con características intermedias entre as rechas 
magmáticas e as metamórficas, que se corresponden coas do Macizo 
de Ordes.

Ademáis hai unha estreita banda na que o substrato rochoso está 
constituido por ortogneis blotítico, outro tipo de rocha de composición 
granítica pero de orixe metamórfica.

A segunda unidade ambiental, a zona Sur do concello, o substrato 
rochoso está constituido fundamentalmente por rochas metamórficas 
dispostas en bandas e separados polas fallas que percorren o territorio 
de Norte a Sur. A banda mais desenvolvida está formada por gneises 
félsicos nos que aparecen enclaves de retroeclogitas (rochas 
metamórficas de composición basáltico-gabroidea). Tamén, incluidas 
nos gneises félsicos, aparecen unhas pequeñas bandas de ortogneis 
con anfibol e ortogneis con biotita.
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L As outras bandas desta zona se corresponden con esquistos e
^ paragneises con inclusións de para nfibol ¡tas.

, Gneis: Rocha efe composición granítica pero eos minarais
orientados e deformados por un metamorfismo de alta 

r~ intensidade.

; Ortogneis: gneis que procede directamente de rochas graníticas
que sufriron unha forte recristalización.

^ Paraaneis: gneis que procede de rochas sedimentarias.

Por último, na zona do val do rio Grande tamén identiffeanse as bandas 
f~~ de gneis descritas anteriormente, pero o máis característico nela son os

grandes depósitos de materiais de orixe aluvial asociados aos cantes. 
Son materiais relativamente novos (Cuaternario) que forman terrazas 

-- fluviais e están formados principalmente por grandes cantos de cuarzo
con matriz areosa ou areoarxilosa.

_ EDAFOLOXÍA

Encanto á edafoloxía presente no territorio estudado, diferéncianse 
claramente dous tipos de solos: os presentes na zona de penillanura e 
os que aparecen ñas ladeiras. Ademáis da evidente diferenza encanto á 
topografía, nestes tipos de solos hai diferenzas encanto ao substrato 
rochoso do que proceden e a maior ou menor influencia dos factores 
edafoxénicos (actividade biótica, microclimas, idade do substrato...).

De mane ira xeral, ñas ladeiras con substrato granítico predominan os 
leptosoles ou regosoles e cambisoles. Fórmanse mediante un proceso 
de alteración en medio acedo, sobre un material, o granito, que só se 
altera se presenta fisuras polas que podan penetra os fluidos 
meteorizantes. Debido a isto, aparecen capas grosas de areas e 
saprolitas graníticas xunto con rocha máis ou menos consolidadas.

Unha secuencia topográfica característica presenta os solos de tipo 
8 leptosol (úmbrico ou lítico) ñas posicións máis propensas a sufrir erosión 

e reposóles úmbricos ñas zonas de ladeira onde se acumulan materiais 
caíaos pola pendente.

Leptosol Utico: Solos pouco profundos, nos que o contacto lítico se 
presenta a unha profundidade menor de lOcm e só presenta un 
horizonte diagnóstico de tipo A ócrico. Frecuente en zonas con 
afloramentos graníticos.

Leptosol úmbrico: Neste caso o contacto Utico atópase a unha 
profundidade entre 10-30 cm e o horizonte diagnóstico nun A 
úmbrico, con maior contido en materia orgánica.

Reaosol úmbrico: Solo formado a partir de 
consolidados e cuxo horizonte diagnóstico é 
Presenta certa profundidade pudendo, en 
desenvolver un horizonte Bcámbico.
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Ñas zonas de penillanura dominan os solos algo máis desenvolvidos en 
profundidade e formados a partir dun substrato gneisico, mais 
fortemente diaclasado e alterado. Son solos de tipo cambisol húmico 
típicos de zonas de maior estabilidade pola súa mínima pendente.

En determinados puntos asociados aos canles dos ríos que cruzan esta 
parte do territorio e ás beiras do encoro de A Fervenza, pódense dar 
solos con maior ou menor carácter gleico, é dicir, con un alto contido en 
materia orgánica en descomposición e evidentes riscos hidromóficos ao 
longo do seu perfil. Neste caso trátase de solos denominados 
caff)bisóles gleicos e poden desenvolverse a partir dun substrato 

" ftico ou sobre os materiais sedimentarios característicos dos canles 
ais.
s solos acostuman ter boas condicións para usos agronómicos, 

icamente debido ás súas propiedades físicas como ó seu elevado 
or, boa retención da humidade, boa aireación,etc.

Cambisol aleico: Solo con certa evolución en profundidade, con 
horizonte diagnóstico superficial tipo A e outro tipo B cámbico, 
que presenta riscos de hidromorfia por embaixo dos 50 cm.

URSOS XEOLOXICOS

Minerais metálicos:
OURO:

TITAI

Existe unha franxa onde se recofiecen xacementos primarios, 
este territorio vai desde Noia a Carballo, e continua na zona de 
Ferrol, ñas proximidades de Carballo as mineralizacións que 
aparecen son de arseno-pirita con ouro. A explotación situada 
en Corcoesto (Cabana de Bergantiños) é a mais importante 
encanto a minerais de arsenopirita, pirita e calcopirita e ouro, 
ademáis de bismuto nativo con algo de prata. Esta explotación 
coñécese desde a época dos romanos. En Santa Comba, 
entre Zas e Mazaricos, hai indicios destas mineralizacións 
relacionadas coa área de contacto entre o Complexo de Ordes 
e o Dominio esquistoso.

Aparece en forma de ilmenita e rutilo incluido en gabros e
nfibolitas que, traía súa alteración, producen ao concentrarse 

depósitos aluvio-coluvionares e de concentración residual. Os 
xacementos do Macizo de Monte Castelo, entre Zas e 
Coristanco, nos que se explotaron os aluviais e coluviais 
procedintes da denodación dos gabros, obténdose ilmenita 
como mineral principal e rutilo, magnesita, granate e pirita 
como secundarios; ás veces , tamén ouro e caserita.

3.3. HIDROLOXÍA

A maior parte dos cursos fluviais que percorren o concello de Zas 
pertencen á conca do rio Grande que ocupa a maior parte da súa 
superficie e constitúe a principal conca hidrográfica de Zas. Toda a zona 
Sur do concello está representada pola conca do Xallas que, aínda que 
o seu percorrido polo concello non é demasiado extenso, existen varios 
ríos que verten ao encoro de A Fervenza.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMIENTO 11
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Hai que sinalar tamén que algúns dos ríos da parroquia de O Alio, no 
Norte do concello, verten á conca do Anllóns.

Os ríos desta bisbarra, debido ás características climáticas existentes, 
presentan un réxime pluvial con un máximo invernal no mes de Febreiro 
e ug estiaxe moi marcado en Agosto. Ademáis, é mester destacar como 
característica xeral dos ríos, que os seus caudais son abondo 
(mportantes respecto á lonxitude dos cursos, a causa dos elevados 

es de precipitación rexistrados nesta área.

nto á calidade das augas cómpre mencionar que tanto o río 
^|de como o tramo anterior ao encoro do Xallas, así como as augas 

ropio encoro de A Fervenza, se clasifican na categoría A1. Isto 
implica que requiren un tratamento físico simple e desinfección para o 
eu uso.

ICA DEL RÍO GRANDE

^«¿iPrangue os concellos de Corístanco, Santa Comba, Zas, Cabana de 
Bergantiños, Laxe, Vimianzo e Camariñas, resultando unha superficie 
total duns 283 Km2, dos que a maior parte pertencen a Zas,

Os can/es dos ríos se adaptan en xeral, debida á súa evolución 
dinámica, ás zonas menos resistentes aos procesos erosivos, no 
caso do entorno da Costa da Morte, as estruturas xeolóxicas 
describen unha serie de arcos en dirección Norte - St/r, mentres 
que a dirección do drenaxe principal ó Leste - Oeste. Isto significa 
que nestes cursos as características litolóxicas e estruturais na 
rede de drenaxe xoga un papel secundario. Pero a maioría dos 
ríos do territorio de Zas discorren nunha dirección mais ou menos 
Norte - Sur.

Pódese sinalar a rede de drenaxe do río Grande como un exemplo de 
vales áobre litoloxfa de pouca resistencia, neste caso materiais do 
Comptéxo Malpica-Tui. Esta característica litolóxica e estrutural favorece 
a ordenación dos canles na dirección Norte - Sur marcado polos 
materiais xeolóxicos sobre os que discorren. Trátase, polo tanto, dunha 
conca en cuxa morfoloxía predominan as formas aplanadas que impiden 
o enfaixamento.

A conca do rio Grande limita pola súa parte setentrional coa conca do 
Anllóns e con Pena Forcada, a conca do Xallas a limita polo S-SE e pola 
súa parte occidental está limitada pola conca do rio Castro e outros 
pequeños canles que desembocan na rfa de Camariñas.

O rio Grande está formado no seu cabeceira por numerosos canles que 
van mudando de denominación a medida que percorren diferentes 
aldeas e lugares. É ñas ladeiras do Pico de Meda onde se orixinan os 
ríos Sisto e Mira que conflúen preto de Pazos, dando lugar ao río Baio 
ou Grande.

Unha vez constituido como tal, o río Grande recebe ao principal dos 
seus afluentes: o rio Zas, que percorre desde o Sur todo o longo de 
concello ata atínxi-lo can le do rio Grande ñas inmediacións de Baio.

INFORMACIÓN URBANISTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMIENTO 12
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

Trátase dunha conca asimétrica, xa que os afluentes máis importantes 
os recebe, o rfo Grande, pola súa parte esquerda. Desemboca na ría de 
Camariñas onde desauga un caudal aproximado de 8,371 m7sg. Tendo 
en conta que a conca no seu conxunto recebe unha abundante 
pluviosidade (1798 mm/ano) se clasifica o seu réxime fluvial de tipo 
pluvial oceánico.

Réxime pluvial oceánico: caudais aüundantes durante case todo o 
ano, presentando augas altas entra xaneiro - febreiro e un 
pequeño estiaxe en agosto -setembro.

8 CONCA DO RÍO XALLAS

2 O ^nite Sur -SE da conca do rio Xallas confórmao o macizo granítico do 
Monte Pindó, cara o leste atópase delimitado polas Brañas de Gosende 

nte Boiro e, pola súa parte setentrional, atópase separado por unha 
ura da conca do Dubra.

nca abrangue unha superficie total de 504,2 Km2 e presenta unha 
ena asimetría cara a banda esquerda, pola que recolle os seus 

'entes mais longos (Abufn e Beba). Constitúe unha penillanura 
Inclinada cara o Oeste que recolle augas do Monte Castelo e do 

xunto de brañas da zona de Alcaián, ata conforma-lo propio rfo.

vdat absoluto na desembocadura do río Xallas é de 19,6 mVsg.

río, ao longo do seu perconrido, vai atravesando diferentes tipos de 
substratos, cadrando eos seus tramos. No seu tramo alto predominan as 
rochas metabásicas que conforman un relevo suave e salpicado de 
alveolos e brañas. No seu último tramo, ata a desembocadura, o rfo 
atravesa un substrato de penas graníticas.

É o tramo medio do río o que atravesa parte do territorio de Zas, antes 
de frea-lo seu curso no encoro de A Fervenza. ao longo deste tramo 
predominan os esquistos e os gneis alternando en bandas de diferente 
textura, o que provoca que o curso se faga mais sinuoso e fórmanse 

~ x. j— meandros e illas (insua de Ribadesa, ¡nsua de Fora).
« ® g ® ¡5
^ • ; 5 ° Encoro de A Fervenza é de tipoloxla por gmvidade, cunba altura

" ’ l'~ de 32 m e un volume de 104 Hm1 O seu uso é para a produción
de enerxía.

O aproveitamento hidroeléctrico da CentraI de Fervenza, cuxo 
titular é a empresa Ferroatlántica S.L. e Caíxa Galicia, é de 
lérfíVs de caudal; 25,70 m de salto bruto; 3600 KVA de potencia; 
e unba ptpducrón anual de 31,71 GWh/ano.
Aínda rto| esfá en explotación o aproveitamento Fervenza II, dos 
mesmro mulares, e con un caudal de 32 mVs, 25 m de alto bruto;
770,GHKV$ de potencia e unha produción anual de 7,68 GWh/ano

O <D
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3.4. CLIMATOLOXiA.

O concello de Zas atópase, no que se retire ao seu clima, nunha zona 
afnda influenciada pola proximidade do océano. Pódese clasificar este 
clima dentro da categoría de clima oceánico, baseándose nos valores 
obtidos no territorio respecto aos Indices que miden o grado de 
continentalidade e de oceanidade:

- índice Kerner de oceanidade: 30-40, indica a prevaleza do efecto 
moderador do océano.

- índice Gorczynski de continentalidade: 5-10, este valor é maior canto 
maior é o rigor térmico marcado pola perda de influencia oceánica 
sobre o territorio. O clima oceánico ten un valor deste índice <10.

O clima que goza o concello de Zas caracterízase por un has 
temperaturas medias con valores suaves, cuxos máximos estivais e 
mínimos invernáis sofren certo desprazamento (Agosto e Febreiro, 
respectivamente) debido á influenza oceánica que xa se mencionou.

Encanto ás precipitacións, cómpre dicir que, en xeral, os valores medios 
son ahondo elevados favorecidos polos ventos húmidos procedentes do 
océano (ventos do SOB), que descargan ao toparse eos primeiros 
relevos ao penetrar térra a dentro.

de data (| 8 NUV. 2007

O xefe do servlzo de Planificación Urbanística

3.5. VEXETACIÓN. ’aulo Gómez Rielo

O mosaico que forma a vexetación ao longo e ancho do territorio de
Zas, pódese ver reflectido no Plano de Usos do Solo.

- As zonas mais altas e con temeos menos adecuados para a 
explotación agrícola, xa sexa pola pendente, a escaseza de solo ou a 
alta pedregosidade, aparecen cubridas por matogueira.

- Os canles dos Riós están flanqueados por vestixios que foi bosque 
de ribeira, que virón reducido a súa superficie pola presión da 
actividade agrícola e gandeira. na actualidade só se manteñen, na 
maioría dos casos, unha fieira de 2 ou 3 exemplares de árbores 
rodeados de matogueira e herbáceas típicas de ribeira, coa finalidade 
de evitar a erosión e perda de térras colindantes co río, así como 
protexer das asolagacións provocadas polas cheas.

INFORMACIÓN URBANISTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMIENTO 14
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A continuación, flanqueando as ribeiras dos canles más importantes e 
as beiras do encoro, sitúanse os prados. Na súa práctica totalidade 
trátase de prados seminaturais destinados á alimentación do gando e 
que aproveitan os terreos chás e asolagados estacionalmente polos 
ríos. Existen algúns que, pode que polo seu menor manexo, foron 
restabelecendo a vexetación orixinal de braña, na que destaca a 
abundancia de xuncos.

QiRAÑA: é un termo utilizado principalmente na zona NON da 
¡¡Península ibérica. Reffrese a fugares que están asofagados a 
upnaior parte do ano debido á situación superficial do nivel freático. 
pEstas condicións provocan que astean cubrióos por unha 
^vexetación característica, sen que se refíicta a intervención 
^humana, na que predominan herbáceas do xénero Sphagnum,
^Carex, Molida, Eriophorum o Drosera e tamén distintas especies 

de breixo (género Erica).

PRADO: Trátase dun concepto difuso, xa que baixo el se inciden 
diferentes formacións de herbáceas mestas e vivaces, que se 
orientan principalmente á alimentación do gando, xa sexa de 
forma directa (a dente) ou, mais frecuente nesta zona, mediante 
sega.

Segundo a súa oníxe poden ser naturais (non se sementaron), 
artificiáis (establecidas mediante sementeira) y seminaturais 
(formáronse de xeito natural ye mantense mediante a intervención 
humana: talas, rozas, pastoreo, fertilización...)
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O resto das térras, distribúense en dous tipos de cultivos principáis: 
agrícolas e forestáis. Trátase dun aproveitamento dos solos de mellor 
calidade encanto a fertilidade, estabilidade e profundidade, isto é, os 
solos orixinados a partir de materiais aluviais que rodean os ríos. 
Segundo datos do Censo Agrario do ano 1999:

Superficie total 11203 Ha
Térras sementadas: 797 Ha

x, Cultivos herbáceos 794 Ha
‘>4 Froiteiros 3 Ha
oTicras para pastos permanentes 2683 Ha
bípedes arbóreas e forestáis 6388 Ha
*$$jtras térras non forestáis 1335 Ha

^ Encanto aos cultivos agrícolas, aparte dos prados, destaca a produción 
de millo, tanto en variedades de grao como de forraxe. Este cultivo 
altérnase con pataca ou trigo.

Encanto á produción forestal hai que sinalar que encanto ao seu 
manexo (ou ausencia del) e ao pequeño tamaño das fincas, pódese 
considerar na maior parte dos casos, como un cultivo agrícola. Cómpre 
sinaiar como excepción a Finca O Molino, propiedade da empresa 
NORFOR e dedicada á explotación forestal do eucalipto.

Finca O Molino: Na actualidade propiedade de NORFOR (antes 
de ENCE e ESNIACE), ocupa unha superficie dunhas 700Há 
repartidas entre as parroquias de Santa Sla de Roma e de Mulño. 
Dedicase á produción madeireira do eucalipto, principalmente 
para a obtención de pasta celulósica, aínda que parte tamén se 
destina a serradoiros. A súa xestión forestal obtivo as
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certifícacións PEFC (Certificación Forestal Panaeuropea) e a FSC 
(Consello para Administración Forestal).

Aínda manténse o cultivo tradicional de liño, cultivo maioritario 
antigamente, en aigúns lugares do concello, como ñas parroquias de 
Carreira e Baio. desta forma, constitúe unha materia prima para aigúns 
talleres do concello que recuperaron o tear artesanal para a elaboración 
de tecidos de liño.

Pican como lembranza da industria do liño en Zas, os Batáns de 
^losquetln a beiras do rio Grande.

presente no concello de Zas está conformada por especies moi 
e ben distribuidas en toda Galicia, neste estudo prestamos 

n á fauna vertebrada da que constan citas en variados estudos e 
ríos publicados.

jficultade na determinación da presenza de aigúns destes animáis 
éntala os seus hábitos nocturnos e o seu constante aloxamento 

pjftsenza humana. Outros, sen embargo, están totalmente adaptados 
ntorno humano (diferentes especies de rata e ratos e aigúns 

órcegos), chegando mesmo a crearse certa dependencia da 
actividade humana tanto na súa alimentación como para establece-los 
seus refuxios.

Moitos destes vertebrados, peixes, anfibios, réptiles, mamíferos e aves, 
están incluidos nalgunha lista que lies outorga certo grao de protección, 
xa sexa á especie como ao seu hábitat.

c. Q-

CONVENIO DE BERNA: relativo á conservación da vida silvestre e 
o medio natural en Europa. Anexo II: inclúe especies estricamente 
protexidas. Anexo III: inclúe especies protexidas, cuxa explotación 
regúlase de tal xeito que as poboacións se manteñan fora de 
pango.

REAL DECRETO 439/90: polo que se regula o Catálogo Nacional 
de Especies Ameazadas, Anexo I: inclúe taxons catalogados como 
"en perico de extinción". Anexo II: inclúe taxons caía/ogados como 
de"interese especial".
Regulajhento CITES (3626/82/CE): regula o Comercio de Especies 
Amentadas de Fauna e Flora Silvestres e é de obrigado 
oumprimento.

DIRECTIVA HÁBITAT: no seu Anexo II inclúense taxons que deben 
ser obxecto de medidas especiáis de conservación de hábitat, 
aIgunhas délas como especies prioritarias, no Anexo IV inclúe 
taxons estricamente protexidos e no Anexo V os que poden ser 
obxecto de medidas de xestión (cazabais ou pescabais).

Hai que sinalar, entre as especies que conforman a fauna do concello, 
aquetas que son endémicas tanto do territorio galego como da 
Península Ibérica:
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- Tritón ibérico (Triturus boscai). Trátase dun ha especie endémica da 
Península Ibérica. O seu hábitat se sitúa próximo a pequeñas masas 
de auga. Incluido no Anexo II do R.D. 439, de interese especial pero 
non ameazada.

Sapillo pintejo (Díscoglossus gaiganoi). É tamén un endemismo da 
Península Ibérica moi común en Galicia, onde se comporta como 
especie termófila. Ten costumes crepusculares e nocturnas e a súa 
actividade transcorre bastante ligada á auga. Habita en pozas e 
pequeños regos de prados húmidos e xunqueiras. Está incluido no 
Af|exo II do R.D. 439

§í patilarga (Rana ibérica). É unha especie endémica do NO ibérico 
onsiderada moi abundante en Galicia. Habita en lugares húmidos 

ifrescos ligados a cursos de auga limpa. Incluida no Anexo II do 
. 439 e non se atopa ameazada.

| - bermeja (Rana temporaria subsp. parvipaimata). A súa actividade 
| é mais terrestre que a R. ibérica, prefire cobertura vexetal e 
^¡^temperaturas suaves. Habita ñas beiras de lagoas e brañas e busca 

“ ¡fuxio entre matogueiras de breixos e toxos, bosques e prados, 
luido no Anexo II do R.D. 439, pero o seu estatus considérase non 

ficientemente coñecido.
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- Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). Trátase dun endemismo 
ibérico moi común en toda Galicia. O seu hábitat está ligado ós 
ambientes húmidos (vexetación de beiras de ríos, matogueiras) e 
tamén a zonas abertas, lindeiras de bosques caducifolios e setos ou 
sebes. Incluido non Anexo II dó R.D. 439 pero non se considera 
ameazada.

- Lagartixa de Bocage (Podareis bocagei). É unha especie endémica 
dó NO ibérico. Atópase en zonas con certa influencia mediterránea. 
Trátase dunha especie moi ubiquista (sebes, lindeiras de bosques,

I I mátogueras, pedras e rochas, ruinas) aínda que prefire zonas de 
solalna.

Víbora de Seoane (Vipeira seoanei). Trátase dun endemismo 
ibérico.Está ben adaptada a diversos hábitats (lindeiras e claros de 
bosques mistos, matogueira, limites de prados, prados e brañas) 
aínda que con certa predilección por temeos pedregosos.

Toupa ibérica (Talpa occidentaiis). É un endemismo ibérico 
considerado moi común en Galicia. Presenta actividade subterránea, 
atopándose en todo tipo de solos.

- Topiña lusitanao (Pitymys lusitanicus). Endémica da Península 
Ibérica moi común e ben distribuida en Galicia. O seu hábitat está 
asociado a zonas húmidas, áreas con vexetación herbácea ligada a 
cursos de auga, limites de bosques ou térras labradas.

ENDEMISMO: taxón (especie, subespecie...) cuxa área de 
distribución é significativamente menor ao área media dos taxons
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do seu mesmo rango. A súa orixe principal débese ao asolamento 
da poboación por diversos motivos.

Pódense citar como exemplo da fauna presente en Zas con certo 
interese: a troita {Salmo trutta faño) e a boga (Chondrostroma polylepis) 
presentes tanto en ríos como no encoro.

Destacar que dos dous coutos de pesca establecidos no río Grande, o 
de Baio é o único que ten pare no concello de Zas. É un couto salmoeiro 
e troiteiro cuxo limite superior é Ponte Lodoso (Zas) e o inferior en Ponte
de \$ao de Lama (Vimianzo).

í£
t& os anfibios hai diferentes especies de sapos e ras (Bufo bufo, B.
[aniña, Hyla arbórea...) e a salamántiga {Salamandra salamandra).
&

ntre os mamíferos, existen moitas especies que están consideradas 
onvenio de Berna como "protexidas" cuxas poboacións deben 
erse: ourizo europeo {Erínaceus europaeus), varias especies de 

musarañas {Sorex coronatus, S. minutas y S. granarías), leirón careto 
omys quercinus), donicela y tourón {Mustela nivalis, M. putoríus)... 

ais dúas especies de morcegos están incluidas no Anexo II do 
39: Rhinolophus ferrumequinum y Pipistrellus pipistrellus.

ai que sinalar que moitas especies virón incrementar a súa presenza 
no territorio, ocupando desde fai unhas décadas mais espazo. Unha das 
causas principáis pódese atopar no retroceso das térras de labor e o 
incremento das zonas arboradas, xa sexa pola actividade humana como 
de forma natural a partir de cultivos abandonados. As especies 
beneficiadas por esta situación poden selo tanto de forma directa ao 
aumenta-los terreos adecuados á súa actividade (xabaril, coello, 
corzo...) como indirectamente ao aumentar as poboacións que lies 
serven de alimento (lobo, rapaces...)

Canis lupus: lobo; escaso pero dabondo ben distribuido en todo o 
‘t,;,. territorio galego. Habita en áreas de matogueira e boscosas con 

vexetación mesta. Está incluida no Regulamento Convenio 
ve '* CITES, no R.D. 1095/99, no Anexo V Directivo Hábitat 

poboacións ao Norte do Dueiro) e o Convenio de Berna (Anexo
i!

o o

Capftultf aparte merecen as aves, xa que a maioría das especies,

rs?
Háí'que sinalar, ao contrario que se poderla pensar, que o espazo do 
encoro de A Fervenza, non goza de ningunha protección encanto a 
refuxio de aves.

Segundo o espazo que se estude se poden clasifica-las aves citadas en 
Zas entre os seguintes grupos:

- Acuáticas: como o ánade real ou azulón {Anas platyrhynchos), 
galiñola común {Gallínula chloropus) o focha común {Fúlica afra),

INFORMACIÓN URBANÍSTICA, ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMIENTO 18



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

- Rapaces: entre as que se atopan o gabián común (Accipiter nisus), 
busardo ratoeiro (Buteo buteo) o aguiacho cincento (Circus 
pygargus).

- Cinegéticas: como a perdiz vermella (Alectorís rufa), o pomba torcaza 
(Columba palumbus) ou a paspallás (Coturnix cotumix).

Ademáis de cuco, bubela, picapinos, varías clases de pombas, mouchos 
e curuxas e outras aves de menor tamaño e mais amplia distribución 
(vencellos, lavanderas, acentores, currucas...)

GANDERÍA

Dentro do que constitúe a fauna doméstica ou ganderfa, hai que sinalar 
que a cabana mais importante é a bovina. Como xa se indicou 
anteriormente a maioría das térras de labor se dedican á alimentación 
de gando, xa sexan pastos ou cultivos forraxeiros.

As cifras do censo de reses no concello obtidas na Campaña de 
Saneamento do ano 2003, son as seguintes:

Número de explotacións 488
Número de vacas de muxidura 5833
Número de vacas no de muxidura 1558
Outros bovinos 1338
Total de bovinos 8729

XUNTA DE GALICIA
por 0rde da Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

cié data 0 8 NU^. 2007
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