
 

 

 
  

ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE 

DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2016 
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1.- TÍTULO DA ACCIÓN: CAMPO DE ENSAIO :“Os prados de rega na montaña lucense: descrición do 
manexo e da produción forraxeira dun sistema ancestral de alto valor natural e paisaxístico” 
 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA: 
CIAM 
 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo:Casa Valin (Zanfoga,Fonlor) 
Concello:Pedrafita do Cebreiro 
Provincia:Lugo 
 
4.- RESPONSABLE: Juan Castro Insua  Tfno.:881881812 
 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
Introdución 
Os prados de rega do Courel, chamados tamén lameiros,  constitúen unha paisaxe cultural que representan as 
obras conxuntas do home e a natureza. Ilustran a evolución da sociedade humana e os seus asentamentos ao 
longo do tempo, condicionados polas limitacións e/ou oportunidades físicas que presenta a súa contorna natural e 
polas sucesivas forzas sociais, económicas e culturais, tanto externas como internas. UNESCO (París,  2003) 
Os lameiros son pastos seminaturais permanentes, de orixe centenaria, profundamente interconectados cos 
diversos agro-sistemas que caracterizan a agricultura tradicional de montaña. Sitúanse preferentemente en zonas 
con elevadas dispoñibilidades hídricas e chans fértiles,  normalmente en cotas superiores aos 700m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Lameiros: Casa Valín, Fonlor; Zanfoga, Pedrafita do Cebreiro (Lugo) 
Foto: Juan Castro 
 
Os lameiros distribúense por condicións ecolóxicas moi diversas, polo que constitúen non só un importante 
patrimonio cultural e paisajistico, como tamén xenético. (Pozas, 2008)  
Unha importante especificidade dos lameiros é o ancestral método de rega de lima, en que a auga se distribúe en 
canles, en orde xerárquica, co obxecto de que a auga discorra de modo constante cubrindo toda a superficie do 
prado cunha fina lámina de auga (lima) que protexe ao chan e a vexetación das xeadas (Pereira e Sousa 2005). As 
características da rega dispoñible en cada zona inflúen sobre o aproveitamento dos lameiros, que se clasifican en 
lameiros  de regadío, lameiros de regadío imperfecto e lameiros de secaño e aprovéitanse para pasto, corte en 
verde e corte para feo, .(Pozas, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
Para anlizar o sistema de mnexo dos lameiros se describiron as práctica culturais da explotación “Casa Valín” 
situada  na localidade de Fonlor (Zanfoga, Pedrafita do Cebreiro) sendo actualmente a explotación máis ampla da 
zona, propiedade de Jesús Anxo Lago Gancedo. En 1996 iniciou o seu traballo incorporándose ao tradicional uso 
familiar de gando vacún de carne que entón tiña unhas dez cabezas.  
As terras que manexa esta explotación se situan próxima á aldeas de Celeiró, Fonteboa e Fonlor, na vertente S dos 
Montes de Cebreiro, na cabeceira do val onde ten o seu nacemento o Río Lor, principal eixo fluvial do conxunto 
montañoso do Courel. Os seus casares están situados entre os 1000 e 1050 m de altitude e nas súas inmediacións 
existen numerosos mananciais de orixe cárstico cuxos caudais foron reconducidos mediante unha complexa e 
extensa rede de canles para poñer en produción unha ampla extensión de prados. 
Na maior parte dos casos, estes prados  xa non se aproveitan mediante henificación, senón que o gando vacún 
entra neles a pastar directamente entre  mediados de primavera e mediados de verán.  
Ademais de pastos como os comentados, os habitantes destas aldeas contan tamén con praderías non tradicionais, 
de instalación máis ou menos recente sobre antigos terreos de cultivo. 
Hoxe en día este gandeiro manexa en solitario ao redor de 135 cabezas de gando de raza Loura Galega con 80 
nais en réxime semiextensivo. Optou pola raza Loura Galega pola súa rusticidad, rendemento en canle, e facilidade 
de parto. A inseminación faise por equitación natural cun boi de Loura Galega da propia explotación. A maioría dos 
partos ocorren tamén no exterior. 
As vacas pastorean entre marzo e novembro. De noite recóllense as vacas ama de cría para aleitar aos tenreiros. 
As vacas secas e as novillas están permanentemente fóra. Nos meses de inverno a ración é silo de herba e herba 
seca e nesta época acubíllanse nunha nave. Só dá penso ás vacas primerizas para axudarlles a recuperarse do 
parto. 
Vende entre 50 e 55 tenreiros ao ano, cunha idade de entre 8 e 10 meses, e cuns pesos medios de 300 quilos. O 
70% dos partos concéntranse de forma natural na primavera, polo que a venda dos tenreiros é sobre todo nos 
meses de outono-inverno. O seu principal comprador é un carniceiro de Pedrafita do Cebreiro. 
Este gandeiro mantén unha ampla rede de canles de rega que percorren quilómetros de lonxitude, é unha auténtica 
obra de enxeñería tradicional iniciada hai séculos, e mantida aínda hoxe en día (Figura 11). 
 

Cadro 2:  superficies e usos da explotación “Casa Valín” 

 Nº de parcelas ha 
Prados de rega adicados a pastoreo 20 15 
Prados de rega siega (feo) 5 2 
Pastizais 40 39,5 
Pasto arbustivo

1
 35 15 

Labradío (horta) 2 0,5 
Total 102 72 

1: nesta superficie hai parcelas menores de 0,3 ha que en total suman 5 ha 
 
 
 
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
Descripción do sistema de manexo dos lameiros:  
A rega de Lima 
Durante parte do outono e o inverno protéxese a vexetación dos prados do efecto necrótico das xeadas mediante a 
achega de auga aos prados polo método de rega “de lima”. Esta técnica favorece unha recuperación rápida das 
especies forraxeiras e desencadea o seu crecemento de maneira máis rápida desde finais de inverno. 
 

• Prados de rega dedicados a pastoreo 

A rega de inverno iníciase a mediados de outubro ou principios de novembro, despois do aproveitamento a dente 
otoñal, e dura ata finais de marzo. Neste mes retírase a rega para favorecer o crecemento do pasto na primavera. O 
prado déixase sen regar, aproximadamente 10 días antes de entrar o gando a pastorear, para que seque o terreo e 
non se estrague o prado co piso. 
Adóitanse facer 3 aproveitamentos a dente, que se van graduando no tempo nas distintas parcelas 

• do 15 de abril ao 15 de maio 



 

 

• do 15  ao 30 de xullo 
• do 15 de setembro ao 15 de outubro 

Estes prados non se abonan, e os máis produtivos sitúanse sobre rocas calcareas  

• Prados de rega dedicados a sega para feno 

Son prados máis facilmente mecanizables, situados en terreos con menos pendente nas cabeceiras dos ríos onde 
hai menos auga (Figura 14). Despois do primeiro aproveitamento en pastoreo, o segundo corte será para feno e 
recollerase do 15 ao 30 de xullo. A rega de verán faise 2 días seguidos de cada semana en quendas, e retírase 
unha semana enteira antes de entrar a colleitadora. Debido ao escaso caudal existente  no verán, adóitanse utilizar 
a auga almacenada nos pozos. Estes prados non se abonan e no outono adóitase realizar outro aproveitamento a 
dente. 
 
Manexo os prados de rega 
O manexo dos prados de rega (Cadro 3) realízase de tal forma que o pastoreo non se solape coas etapas de 
irrigación, xa que o gando podería influír co piso na difusión efectiva da auga. 
 

Cadro 3 Calendario do manexo dos prados de rega 

E F M A M J JL A S O N  

                

                

                

                

 Pastoreo   
 Rego  inverno   

 Rego verano   
 Feno   
 Sin rego   

 

Terminoloxía tradicional empregada en manexo dos lameiros 

• Vanzao: desviación de parte do caudal do río cara ás  presas. 
• Presa: recibe a auga do río por medio do vanzao e é a canle principal de distribución de auga. Sitúanse na 

parte máis alta do prado en ambas as ladeiras do val fluvial, seguindo as curvas de nivel. Teñen unha 
inclinación mínima para evitar que a corrente da auga erosione as brancias. 

• Brancia: bordo da presa situado na parte exterior. Está feito de terra e está deseñado cunha altura e ancho 
adecuado ao caudal de auga que transporta. Tamén serve de camiño para andar e non pisar os 
aguadoiros, regos ou sisas. 

• Aguadoiro: abertura na brancia que permite conducir a auga ao rego desde a presa. 
• Rego: os regos reciben a auga dás presas por medio dous aguadoiros, van paralelos ás curvas de nivel e 

distínguense dás presas por ser de menor tamaño. Distribúen a auga de forma homoxénea polo prado a 
través dás sisas ou picadoiros. 

• Sisas ou picadoiros: son cortes transversais nos regos, en forma de espiña de peixe, que cunha lonxitude 
menor a 50 cm serven para distribuír a auga dous regos uniformemente por gravidade. 

• Ralbar: facer circular a auga con traballos de limpeza dás presas reforzando as brancias cos materiais que 
se van sacando (lodos, ramas, pedras, etc). Fanse principalmente non inverno 

• Pozo: depósito de auga situada na parte alta do val, á altura dás presas que serve para regular a auga de 
rega non verán, fundamentalmente situados nas partes altas  

• Xanzas: especie de comportas de madeira, de pedra ou de terrones que desvían unha parte do caudal dá 
presa para vos regos, tamén serven para repartir a auga entre os veciños 

 

 



 

 

Figura 6: Terminoloxía tradicional empregada nos lameiros do Courel 
 
Foto: Juan Castro 
 

Resultados e discusión 

• Análise dá auga de rega e solos dá explotación 

 

Analizouse a auga de rega dúas mananciais Fonte do cubo e fonte dá Carrila, de onde procede a maior parte dá 
auga que regan vos lameiros. 
Tomáronse mostras de chan de dous lameiros, regados por aúgalas de la Fuente da Carrila e a Fonte do Cubo, de 
cada un dos distintos horizontes que se apreciaron en toda a profundidade do perfil de chan ata contactar coa roca 
nai. 
 

 pH Bicarbonatos 
(CO�H-) 

Calcio 
(Ca++) 

Magnesio 
(Mg++) 

Nitratos  
(NO3-) 

Potasio  
(K+) 

Sulfatos  
(SO4=) 

Fonte do cubo 7,9 1,94 1,45 0,64 0,06 0,02 0,1 
Fonte da Carrila (baixa) 8,1 1,93 1,48 0,65 0,06 0,02 0,11 

Fonte da Carrila (alta) 7,8 2,04 1,52 0,57 <0,02 <0,02 <0,1 

Cadro 4: concentracions de iones e anions en los mananciais (meq/l) 
 
 

É significativa a diferenza de acidez do chan de pasteiro, e dos lameiros, a pesar de estar situados sobre o mesmo 
substrato xeolóxico de Calcareas de Vegadeo. A diferenza poderíase explicar polo efecto encalante da auga de 
rega sobre o chan do lameiro, cuxo alto contido en materia orgánica,  permítelle reter os cationes ( Ca, Mg, K ) 
disoltos na auga, como xa era apuntado  por Izco  e Guitian (1982). Mentres que o pasteiro, non recibe rega, e está 
exposto ao forte lavado de bases debido á  elevada pluviometría. 



 

 

 
 

 

Cuadro 5 acidez en suelos regados (lameiros) y no regados (pasteiro) 
 

É significativa a diferenza de acidez do chan de pasteiro, e dos lameiros, a pesar de estar situados sobre o mesmo 
substrato xeolóxico de Calizas de Vegadeo.. A diferenza poderíase explicar polo efecto encalante da auga de rega 
sobre o chan do lameiro, cuxo alto contido en materia orgánica,  permítelle reter os cationes ( Ca, Mg, K ) disoltos 
na auga, como xa era apuntado  por Izco  e Guitian (1982). Mentres que o pasteiro, non recibe rega, e está exposto 
ao forte lavado de bases debido á  elevada pluviometría. 

 
Foto: Juan Castro 
 
 
 
 
 
 

 pasteiro    prados de rega  

Profundidad 
(cm) 

MO pH Saturacion acidez 
(%) 

Profundidad 
(cm) 

MO pH Saturacion acidez 
(%) 

0-24 8,9 5,8 10,7 0-12 12,7 6,7 0,0 
24-42 4,8 5,9 34,7 12-30 8,0 7,2 0,0 
42-90 2,6 6,1 34,0 30-60 5,1 7,4 0,0 

- - - - 60-90 4,0 7,4 0,0- 



 

 

 
 

 
Jesús Anxo Lago Gancedo 
 
 
 



 

 

8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
Conclusións 
A zona estudada, pertencente ao concello de Pedrafita do Courel, ten unha características xeolóxicas e 
xeomorfológicas de gran complexidade que condicionan os distintos tipos de vexetación natural e usos do chan. 
Esta complexidade, e a harmoniosa ordenacion do terreo realizada polo home, son as que lle confiren a 
singularidade e a beleza da súa paisaxe.  
Os prados de rega son un excelente exemplo dos diferentes servizos ecosistémicos que pode prover a agricultura e 
a gandería de montaña, como son a regulación e preservación da calidade dos recursos hídricos, a preservación de 
hábitats de elevada biodiversidade, a fixación de carbono no chan, o mantemento de razas de gando autóctono, a 
paisaxe cultural e etnográfica, a gastronomía tradicional, etc. 
Desde o punto de vista exclusivamente agronómico é destacable a eficiencia do sistema produtivo, xa que non 
depende dos insumos externos (abonos minerais). Os minerais disoltos na auga de rega, a acumulación e posterior 
mineralización da MO do chan e a reciclaxe de nutrientes realizado polo gando en pastoreo, achegan todas as 
necesidades de abonado do prado. 
Os Lameiros conseguen unha alta eficiencia produtiva (relacion input/ouput) debido ao seu sabio manexo adaptado 
ás dura condicións climáticas, utilizando intelixentemente a capacidade do calor da auga para regular a temperatura 
Impedindo a conxelación do chan e do pasto, así como a acumulacion e posterior mineralización da MO 
almacenada en condicións anóxicas durante a rega no inverno. 
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