
AS BRAÑAS 
DE SAR

As brañas de Sar acollen unha fauna 
adaptada á presenza humana
A fauna das brañas de Sar está formada por especies que souberon adaptarse a ambientes 
humanizados. É a propia dun vello espazo agrario parcialmente renaturalizado e rodeado 
por zonas urbanizadas. Ao ser máis silvestre que outros parques urbanos, a súa fauna é 
máis diversa e abundante. Presentámosche algúns dos animais que viven aquí. Nos teus 
paseos poderás descobrir moitos máis.

Un dos feitos máis preocupantes da actual sexta extinción masiva é o declive global dos anfibios, ao que Galicia tampouco é 

alleo. Espazos como as brañas de Sar, onde viven ras, sapos, píntegas e pintafontes, son vitais para a súa sobrevivencia.

Non teñas medo da cobra de colar nin 

doutras serpes. Non atacan se non  

as molestamos. Ademais, só as 

víboras son velenosas, as cobras 

non. A de colar chámase así 

porque os exemplares novos 

amosan un colar branco no pescozo. 

Ás veces, varias femias poñen os ovos  

no mesmo lugar. É a explicación para  

as «invasións» de serpes.

A ruidosa pega marza vive nas zonas de arboredo,  

á procura de froitos e insectos. O seu áspero berro 

«kraack» é interpretado como un sinal 

de alarma por outros animais. Pertence 

á familia dos corvos, mais a súa 

plumaxe é ben máis colorida que  

a dos seus parentes. Se cadra atopas unha 

das fermosas plumas azuis das súas ás!

O pequeno morcego común 

aliméntase de insectos que 

caza coa axuda do seu «sonar» 

mentres voa. Este inofensivo 

mamífero come cada noite  

unha cantidade de insectos igual  

á metade do seu peso. Nos meses 

máis fríos do ano hiberna nas fendas  

e ocos de árbores e construcións  

onde se refuxia durante o día.

A pesar do seu nome, nada de malo teñen  

os cabaliños do demo. Son insectos  

depredadores moi parecidos ás libélulas,  

das que se diferenzan por teren os dous pares  

de ás iguais. A maior parte da súa vida pásana  

como larvas baixo a auga. Na etapa adulta,  

que apenas dura uns meses, son excelentes voadores.
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A natureza das Brañas de Sar 
contribúe ao noso benestar
As Brañas de Sar melloran a nosa calidade de vida. Xeran servizos ambientais impagables, 
cada vez máis valiosos ante problemas como a crise climática. Espazos como este 
almacenan auga, minimizan o impacto das inundacións, captan e almacenan carbono 
mitigando así o cambio climático, palían a contaminación atmosférica e facilitan o 
contacto coa natureza, que tan bo é para a nosa saúde.

O nome deste espazo informa máis sobre o seu pasado 

que sobre a súa realidade actual. Porque hoxe só unha 

pequena parte da súa superficie está ocupada por brañas, 

terreos moi húmidos de grande valor natural. Neles 

podemos admirar as vistosas flores do lirio amarelo.

Brañas e outros humidais salfiren o territorio galego. A súa superficie diminuiu notablemente 

durante os últimos decenios, ao tempo que empeoraba o seu estado de conservación.

Xunto coas brañas, os bosques de ribeira son o ambiente de maior 

interese natural. Protexen as marxes do río da erosión, polo que a 

súa destrución obrigou no pasado a construír muros de contención 

de pedra nalgúns treitos. O ameneiro, capaz de vivir coas raíces 

mergulladas na auga, é unha das súas árbores máis características.

É tan mala a maleza? O mato é ollado a miúdo como 

un tipo de vexetación indesexable, como un residuo que 

sempre cómpre «limpar». Certamente, en moitos casos, 

e por diversos motivos, é preciso rozar o mato, mais non 

por iso debemos desprezalo. O mato, dominado aquí por 

silveiras, aumenta a riqueza da flora e da fauna das 

Brañas de Sar.
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As Brañas de Sar transformáronse 
profundamente durante as últimas décadas
Desde os anos 60 do século pasado as Brañas de Sar perderon boa parte da súa 
superficie, vítimas dun modelo de (mal)desenvolvemento urbanístico insensible aos seus 
valores. Chegou a hora de pór fin á súa deterioración e de nos beneficiarmos do seu uso 
ecoloxicamente sustentable.

As Brañas de Sar perderon máis dun terzo da súa superficie natural entre 1960 e 2007, por causa da construción de 

edificacións, equipamentos e viais.

Unha fonte con lenda 

Contan que na contorna desta fonte un grupo de guerrilleiros matou 

sucesivamente tres capitáns franceses das tropas napoleónicas 

acampadas na colexiata de Sar durante a Guerra da Independencia. 

Por iso chámase Fonte dos Capitáns. Daquela  estaba rodeada 

por un bosque de carballos. Hoxe medran á súa beira algúns 

liquidambares, árbores orixinarias de Norteamérica.

Actualidade19581935

[Foto 1967] A construción da avenida de Lugo como estrada de 

circunvalación da cidade rompeu totalmente a continuidade entre 

o val de Belvís e as Brañas, mais o proceso de artificialización do 

espazo apenas comezara.



As rutas polas Brañas de Sar non son as únicas que percorren as beiras dos ríos de Santiago. Podes coñecelas todas entrando na 

web www.parquefluvialdesantiago.org.

Brañas de Sar. Unha illa de natureza 
que sobreviviu á urbanización

Benvida/o ás Brañas de Sar, un espazo verde cheo de vida e historia 

recuperado polo Concello de Santiago para o goce da cidadanía. Unha 

illa de natureza que nos proporciona benestar e enriquece a nosa cidade.  

Percorrendo os seus camiños poderás coñecer un interesante patrimonio 

natural e cultural. Convidámoste a descubrilo seguindo as rutas 

sinaladas no mapa. Bo paseo!

Consellos

• Coida do ben común!

• Deposita o lixo en papeleiras 
ou lévao de volta á casa para 
o separares e posibilitar a súa 
reciclaxe. 

• O nocivo ruído do tráfico da cidade 
tamén chega ás Brañas de Sar. Non 
contribúas a aumentalo aínda máis. 
Limita o ruído.

• Os animais que viven aquí non son 
perigosos se non os molestamos. 
Tampouco os réptiles. Respéctaos!

• Os cans poden causar molestias á 
fauna silvestre ou danar as hortas. 
Evita que o teu can saia dos 
camiños. E lembra que debe ir atado.

Ruta 1

Ruta 2

Ruta 3
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As especies exóticas invasoras 
causan graves prexuízos
A introdución voluntaria ou accidental de especies fóra da súa área de 
distribución natural pode dar lugar a invasións biolóxicas de nefastas 
consecuencias. Os espazos naturais alterados son os máis afectados polas 
especies exóticas invasoras. As Brañas de Sar, onde algunhas especies 
foráneas fixéronse abundantes, son exemplo diso.

O forte aumento do tránsito de mercadorías e de persoas causado pola 
globalización económica durante as últimas décadas agravou o problema 
das invasións biolóxicas. Ademais, o cambio climático está a favorecer a 
expansión de especies de zonas cálidas.

As especies exóticas, cando se naturalizan e propagan masivamente, 
desprazan as especies autóctonas, ao predar sobre elas, competir polos 
recursos ou transmitir doenzas. Algunhas convértense en pragas e 
danan a nosa saúde. 

Avespa asiática

Chegou a Francia accidentalmente, a bordo dun 

barco mercante. En Galicia detectouse por primeira 

vez en 2010, estendéndose rapidamente. Os 

adultos capturan abellas e outros insectos para 

alimentar as larvas, que crían en grandes niños. Se 

ves un, non te achegues a menos de 5 m e chama 

ao 012.

Herba da pampa

Desde os anos 80 

do século pasado 

espallouse por zonas 

pouco afastadas da 

costa, principalmente na 

contorna das cidades e no eixo 

da autoestrada AP-9, onde 

se empregou como barreira 

visual. Cada planta feminina 

produce milleiros de sementes que o 

vento pode transportar moi lonxe.
Tradescantia

Esta planta ornamental 

orixinaria do sudeste 

do Brasil e da Arxentina 

forma densas alfombras 

que cobren o solo dos 

bosques das ribeiras dos 

ríos.

Ti tamén podes colaborar na loita contra as especies exóticas invasoras, por exemplo, evitando adquirir ou abandonar mascotas 

exóticas, ou cultivando no teu xardín plantas autóctonas en lugar de especies ornamentais invasoras.
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Os muíños aproveitaban  
a enerxía renovable da auga 
do río para producir fariña
Desde a Idade Media até o século pasado, o pan amasouse 
coa fariña obtida en muíños hidráulicos de río ou de marea. 
As outrora máis caudalosas augas do Sar e do Sarela movían 
numerosos muíños que subministraban fariña a Santiago e 
aos seus arredores. Mentres a xente agardaba a súa quenda no 
muíño, ás veces tiñan lugar muiñadas, alegres xuntanzas nas 
que se bailaba e cantaba.

Só nas brañas de Sar houbo sete muíños, dos que hoxe fican en pé 

cinco en diverso estado de conservación. Todos moían cereais para 

producir fariña, se ben este, do Morico ou Casa do Martelo, tamén 

foi un mazo que machucaba o coiro traído da veciña fábrica de 

curtidos de Picaños. A industria do coiro floreceu á beira dos ríos da 

Compostela do século xix e comezos do xx.

A auga conducíase aos muíños a través de canles 

paralelas ao curso do río. Ao bater a auga contra o rodicio 

facíao xirar. Este xiro transmitíase á moa, unha pedra que 

ao se mover sobre outra fixa, o pé, trituraba o gran de 

cereal que caía entra as dúas desde a moega.

Falamos dos muíños en pasado. Mais, se cadra, teñen máis futuro do que parece. ¿Volverán 

ser necesarios, reconvertidos ou non como microcentrais hidroeléctricas, cando non 

poidamos dispor de tanta enerxía fósil como a que malgastamos hoxe?

Os muíños podían ser comunais 

ou particulares. Estes últimos  

eran coñecidos polo nome ou  

o alcume do seu propietario  

ou a súa familia. O muiñeiro 

cobraba por moer, ou ben  

en metálico, ou ben quedando 

cunha parte da fariña moída, 

chamada a maquía. De aí que  

os muíños particulares recibisen  

o nome de muíños de maquía.

moega

moa

pé

canle

rodicio
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A agricultura urbana alimenta 
cidades máis sustentables
Desde a Idade Media os fértiles solos das brañas de Sar forneceron alimentos á cidade. 
As hortas municipais de Pontepedriña son herdeiras dun pasado agrario con moito 
futuro. Os cultivos urbanos, especialmente os ecolóxicos, contribúen a facer cidades máis 
sustentables e mellor preparadas para afrontaren o cambio climático e outros desafíos 
colocados pola degradación do noso planeta.

Galicia importa hoxe moitos alimentos, a miúdo producidos de forma insustentable en países moi distantes. Adoptarmos hábitos 

alimentarios máis saudables e ecolóxicos e promover a produción e o consumo locais reduce a dependencia alimentaria 

e a deterioración socioambiental.

Parte das terras das brañas de Sar, divididas en numerosas 

parcelas, conserva usos agrarios. Os prados adoitan situarse  

nas áreas máis baixas e húmidas, mentres os cultivos ocupan  

as terras máis afastadas do río.

As hortas municipais de Pontepedriña e doutros barrios foron 

acondicionadas polo Concello en terreos públicos para ceder  

o seu uso, de xeito temporal e gratuíto, á veciñanza interesada  

en cultivalas. Para acceder ao uso dunha parcela cómpre presentarse 

aos concursos convocados periodicamente con ese fin.  

Unha das condicións é o emprego de prácticas de cultivo ecolóxicas ou 

tradicionais. O Centro de Interpretación de Parques e Xardíns  

de Compostela facilita información sobre as hortas municipais.

O vimieiro é unha especie de salgueiro empregado nas 

sebes que separan as parcelas de cultivo. As sebes, valos 

vexetais característicos da paisaxe agraria tradicional, son 

un valioso refuxio de vida animal e vexetal. Contribúen á 

produción agraria sustentable, por exemplo, favorecendo 

a loita natural contra as pragas dos cultivos.  [Debuxo 

vimieiro]



Sen saírmos do barrio de Sar, podemos visitar un tramo restaurado duns 500 m da calzada medieval 

do antigo Camiño Real de Castela.
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A Colexiata de Sar foi dona 
das terras das Brañas, 
atravesadas pola Vía da Prata
A Colexiata de Sar, que primeiro foi mosteiro, ergueuse á 

beira da Vía da Prata, ruta xacobea procedente de Andalucía 

e Estremadura. Controlou a produción agraria das Brañas de 

Sar e doutras terras próximas ao longo de varios séculos.  

O grande muro que a rodea evócanos o seu antigo poderío.

No río ou voando sobre as Brañas é doado 
observarmos os alavancos reais, a especie de pato 
máis abondoso nos ríos e nas costas de Galicia. 
As femias, de plumaxe parda, son seguidas na 
primavera polos poliños, que ás poucas horas de 
vida xa son capaces de nadar e mergullar.

A igrexa de Santa María a Real de 
Sar concluíuse arredor de 1150, 
incorporando posteriormente numerosas 
remodelacións. No exterior distínguense 
o núcleo románico e os arcobotantes 
construídos entre os séculos xvii e xviii 
para evitar a derruba dos seus muros, 
ameazados por defectos construtivos e 
pola inestabilidade dos terreos brañentos 
sobre os que se asenta. No interior 
da igrexa impresiona a inclinación 
das columnas cara as naves laterais. 
Conserva un dos lados do claustro 
orixinario, o único de estilo románico  
na cidade.

A Ponte de Sar, de estilo románico, sitúase na Vía da Prata e na antiga vía 
de acceso a Santiago pola porta de Mazarelos desde as terras de Castela. 
Componse de tres ollos que deixan pasar as augas dun río Sar que foi ben máis 
caudaloso no pasado. 


