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Carballa da Rocha, Monumento Natural

É conhecido como “Monumento Natural da Carballa da Rocha” a um grande carvalho e os

terrenos adjacentes situados no lugar de Saínza de Abaixo, no concelho de Rairiz de Veiga e

dentro da Reserva da Biosfera da “Área de Allariz”. Este formidável exemplar de carvalho que

coexiste com outras árvores centenárias foi declarado “Árvore Única” da Galiza e “Monumento

Natural” em 1 de março de 2007. Atinge um perímetro de 6,90 metros, e o tronco bifurca-se em

dois ramos para atingir os 33 metros de altura.

Ele está em boa saúde, sem deterioração aparente. É, por isso, fundamental proteger este tipo

de quercus robur, de acordo com o interesse histórico-cultural, cientí�co e paisagístico. Estamos

a falar de um dos maiores carvalhos da península, nomeado em feminino para nos lembrar do

seu poder antigo e volumoso.

Nos arredores do carvalhal, celebra-se uma das poucas recriações na Galiza de batalhas entre

mouros e cristãos, a “Romaria da Saínza”.

Localização

Carballa da Rocha, Monumento Natural.

Coordenadas:

42.070395568346534, - 7.830793203135491

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Conta o imaginário popular que foi submetido a podas na década de 50 do século XX, em que

dois homens, por dois dias inteiros de trabalho, obtiveram mais de 20 empilhadeiras de lenha.

As concentrações de terra e a atividade agrícola extinguiram grande parte da massa arbórea d’A

Limia, embora a Carballa tenha resistido, gozando atualmente de um ótimo estado de saúde

para uma árvore que se estima ter entre 300 e 500 anos.

Informação de interesse

O acesso é gratuito e pode-se chegar de carro

ao parque de estacionamento do monumento.

Estamos em uma área de alto valor natural;

portanto, a �ora e a fauna do local devem ser

respeitadas em todo o momento. Evite-se a

poluição sonora e não deitar lixo nem outros

resíduos.
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