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Problemas ambientais. 
A reducción e degradación progresiva das fragas e outro 

tipo de bosques débese a causas diversas, entre elas están: 
� Actividades agrícolas e gandeiras (pastos, cultivos 

extensivos). 
� Explotacións forestais (talas, monocultivos, perda da paisaxe) 
� Obras públicas (estradas, encoros) 
� Liñas eléctricas 
� Explotacións mineiras a ceo aberto 
� Contaminación atmosférica (chuvia ácida) 
� Incendios forestais (destrucción do hábitat, perda de 

especies) 
� Verquido de contaminantes (vertedeiros incontrolados) 
 

¿Qué podo facer eu para cuidar a fraga? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 

Recorda que cando estemos na fraga debemos: 
� Respetar os animais. 
� Non arrinques as plantas, sácalles fotos ou debuxaas. 
� Garda o lixo para botalo logo na papeleira. 
� Camiña polos sendeiros que están marcados. 

. E DISFRUTA DO ROTEIRO. 
 

O Parque Natural das 
Fragas do Eume 

 

  

 

 

 
 

 
Caderno do/a alumno/a 
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¿Qué é un parque natural? 
Un área pouco transformada polas persoas e, que pola beleza da 
súa paisaxe, os seus ecosistemas e a sua flora, fauna e xeoloxía 
singular,  a súa conservación merece unha atención preferente. 
 

¿Coñeces outros Parques Naturais en Galicia? Nomea algún deles. 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
 O Parque Natural das Fragas do Eume. 

As fragas do Eume son un dos últimos reductos que perviven, 
representativos do bosque atlántico costeiro, que é un dos tipos 
de bosque autóctono de Galicia. É Parque Natural desde Xullo de 
1.997, cunha superficie dunhas 9.125 Ha.(1 Ha. = 1 campo de 
fútbol), abrangue os concellos de: Cabanas, A Capela, Monfero, 
As Pontes e Pontedeume.  

A súa biodiversidade destaca polas 23 especies de árbores, 
21 de fentos, 250 de liques, 100 de fungos e 126 de animais 
vertebrados. 

 
Marca no mapa de onde ves.            2 

9. Patrimonio Cultural. 
As fragas do Eume teñen un importante patrimonio cultural, 
ademáis do natural, do que xa falamos. 
O Mosteiro de Caaveiro, o muiño e a ponte medieval, son algunhas 
representacións deste patrimonio, que tiveron no pasado unha 
importancia relevante na vida diaria da zona. 
 
O muiño de auga  é unha construcción típica galega que aparece 
nas beiras dos cursos de auga e que tiñeron unha gran 
transcendencia económica , cultural e tradicional para as xentes 
dos lugares onde se situaban.                               
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Mosteiro de      
Caaveiro 

Esquema 
dun muiño  
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8. Os animais da fraga. 

Nas fragas do Eume e no seu contorno podes atopar diferentes 
especies de animais, algunhas únicas destes espacios, outras 
endémicas do Noroeste da Península, especies protexidas e/ou 
en perigo de extinción. 
A maior parte delas están ahí, pero non se deixan ver. O ruido 
que facemos ó camiñar polo bosque fai que se percaten da nosa 
presencia e se escapen ou refuxien. Sen embargo, podemos 
atopar no noso percurso rastros e sinais que nos indican a súa 
existencia: pegadas, excrementos, plumas, froitos comidos,... son 
a mellor maneira de saber que animais viven no interior da fraga e 
nos podemos atopar. 
A piña é roida por.................................ou por............................................ 
Os bugallos son ............................................ .............................................. 
Aquí tes algún dos animais que viven na fraga. ¿Sabes os seus 
nomes?  

                       
   

                       
 
 

¿Qué é unha fraga? 
A fraga é o bosque típico galego, formado por distintas árbores 
autóctonas como os carballos, bídalos, ameneiros, acibros, etc. 
Este tipo de bosques destacan polas especiais condicións de luz e 
humidade do seu interior.  Co paso das estacións, a fraga cambia 
o seu aspecto e mesmo algúns dos seus habitantes. A fraga é un 
sistema maduro, estable e de alta diversidade, nela coexisten 
gran número de especies de seres vivos, formando complexas 
redes alimentarias. Isto fai tamén que sexan medios moi 
sensibles á degradación provocada polos diversos problemas 
ambientais, polo que cada vez son mais raras e necesitan dunha 
protección urxente e eficaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A foto anterior mostra unha fraga, ¿cales son as diferencias 
principais entre este bosque e un monocultivo, por exemplo de 
eucaliptos?_______________________________________ 
________________________________________________ 
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Usos do Bosque. 
Dende sempre os bosques tiveron diferentes funcións: 
1.Función ecolóxica 
As fragas serven para depurar o aire e a auga, protexen o solo da 

erosión e manteñen a biodiversidade. 
2. Función económica 
Tradicionalmente as persoas estiveron unidas as fragas, xa que 

éstas eran unha fonte de materias primas fundamentais: madeira, 
carbón, fibras para cestería, froitos, pastos, mel, etc. 

3. Función social 
Hoxe en día as fragas cumpren tamén unha función de lecer e 

disfrute, para pasear e aprender, como estades a facer vos hoxe. 
Na antiguidade as fragas eran os “supermercados” onde se recollían 

as plantas, para distintos usos. A continuación tes os debuxos de 3 
plantas que podemos atopar na fraga, uneos coas súas utilidades 
(culinaria, menciñal ou tintórea). 

sabugueiro              

loureiro                         
 

 fiuncho                         
 

7. Os fentos das fragas do Eume. 
No interior das fragas existen ata 28 especies distintas de 
fentos, 7 delas son relictas, é decir, permanecen case sen 
cambios desde que apareceron no planeta fai millóns de anos, 
como a Woodwardia radicans ou a Davallia canariensis.  
 

                              
 
Algunhas son tamén endémicas de Galicia, polo que necesitamos 
entre todos conseguir a súa protección e conservación.  
Son plantas sen flores, adaptadas a vivir en condicións de pouca 
luz e alta humidade, que se reproducen por esporas almaceadas 
nos soros, debaixo das súas frondes. Un dos máis abundantes e 
coñecidos das fragas é o dentabrú, tamén coñecido como fento 
real.  
 
Coa axuda dunha lupa observa as esporas dalgún fento.   
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 3. A distribución horizontal das árbores na fraga. 
As árbores da fraga “ distribúense estratéxicamente”, máis ou 
menos cerca da beira do río, en función das necesidades de auga 
que teñen.  
Tenta identificar as distintas especies de árbores e colocalas 
neste esquema, dámosche algúns nomes para axudarte: 
carballo, salgueiro, freixo, loureiro, ameneiro. 
 
 
 4. A distribución vertical dos vexetais no bosque. 
Sitúa cada tipo de vexetal no lugar que ocupan no bosque: 
a)Liques b)Árbores c)Lianas d)Fentos e)Arbustos f)Brións  
g)Plantas de sobosque   
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5. Os liques: indicadores naturais da contaminación. 
Se forman pola simbiose dunha alga e dun fungo. Esta asociación 
é beneficiosa para ambos: a alga realiza a fotosíntese e o fungo 
aporta humidade. Son pioneiros, formando unha capa de chan 
onde se asentará a vexetación. Poden vivir miles de anos e 
colonizar os medios máis dispares.  
Os liques son extremadamente sensibles á contaminación 
atmosférica, utilizándose como bioindicadores da saúde 
ambiental dun lugar. 
Observa os tipos de liques que aparecen onde te atopas, tenta 
recoñecelos e anota o grado de contaminación que corresponde. 
 

� Ausencia total de liques � Contaminación alta 
� Liques crustáceos � Contaminación menos alta 
� Liques foliáceos � Contaminación moderada 
� Liques ramosos � Ausencia de contaminación 
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6. As plantas do sobosque. 
 
Existen unha serie de plantas que crecen debaixo das árbores da 
fraga e teñen un ciclo vital moi curto. Están adaptadas a unhas 
condicións de luz, temperatura e humidade moi especiais e 
aproveitan as épocas do ano nas que as árbores caducas perden 
as súas follas para florecer e desenrolarse. Son características 
do inverno o amarelle  e na primavera a prímula, a anémona de 
bosque, a violeta, ... Algunhas son mediciñais como a xilbarbeira, 
os estralotes, a euforbia, a abrótega, etc. 
 

Consulta nalgún libro os usos que se fan destas plantas ou doutras 
que atopemos na fraga. 

 
Relaciona cada tipo de planta coa parte do corpo que beneficia. 
 
  
 
Xilbarbeira 
 
Estralotes 
 
Salgueiro 
 
Acibro 
 
Menta 

 

 
1. As curripas. 

Son pequenas construccións humanas, semellantes ás 
pallozas, cunha base de pedra de forma redonda, e un teito de 
ramiñas e palla.  

 

Fíxate nas árbores darredor e tenta identificalas: ¿Qué árbores 
son? ___________________________________ 

Imaxina que relación poden ter as curripas con estas árbores, 
¿para que servirían?________________________________ 
Noutras zonas de Galicia existen unhas construccións parecidas, 
¿sabes como se chaman?____________________ 

 2. As presas do río. 
Son muros de pedra e cemento que atravesan o río e regulan o 

seu caudal.  

Observa uns canais que aparecen nalgún extremo das presas, ¿cal 
será a súa función?_________________________________  

Este peixe é un reo, ten un ciclo de vida semellante ó salmón.  

Ó longo da súa vida nace no río e migra ó mar. Chegan a ser de 
gran tamaño e a súa cor é prateada cando volven ó río, o que nos 
permite diferencialos das troitas, que tamén habitan no río 
Eume. É unha especie en perigo de extinción que só se atopa 
nalgúns ríos de Galicia.   
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