As fragas son bosques mixtos caducifolios,
autóctonos de Galicia, dominados polo carballo.
De alto valor ecolóxico pola súa biodiversidade,
conteñen cualidades paisaxísticas sobranceiras,
entre outras a súa espectacular variación
estacional.

As Fragas
do Eume
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Estrato arbóreo

Estrato herbáceo

Cara ao s. X fundouse o mosteiro de San Xoán de
Caaveiro, para agrupar os eremitas desperdigados
polas fragas. Ese mosteiro organizou o territorio
durante séculos.
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Mosteiro de San Xoán de Caaveiro

Estrato arbustivo

Fragas do Eume. Restos dos muíños do Mosteiro de Caaveiro

O albre é o símbolo do señorío espiritual de Galiza.
O albre é un engado dos ollos pola súa fermosura; é unha ledicia dos
ouvidos porque nel cantan os paxaros; é un arrolador do esprito porque
nas súas ponlas canta contos o vento.
O albre dános a froita, que é un manxar composto polo mesmo Creador,
para regalía do noso paladar; o derradeiro ben que nos quedou do
Paradiso perdido.
O albre pídelle auga ao ceo para que a terra teña sangue, vida e bonitura.
O albre dános a sombra fresca do vran e a quentura garimosa do
inverno.

O albre dános as traves, o sobrado e as portas da casa. Dános a cama,
o almario das sabáns e a artesa do pan. Dános o berce, o báculo da
vellez e a caixa para baixar á terra.
O albre dános o papel barato que nos trai a decotío as novas do que
pasa no mundo.
Val máis unha terra con albres nos montes que un Estado con ouro nos
bancos.
Na nosa terra danse os mellores arbres.
O día que seipamos o que vale un albre, aquel día non teremos
necesidade de emigrar.
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

O Pontigo. Óleo sobre lenzo (30x49).
Felipe Bello Piñeiro (Mugardos 1886 - 1952)

Mosteiro de Caaveiro. Óleo sobre táboa (50x50).
Urbano Lugrís González (A Coruña 1908 - Vigo 1973)

Altitudinalmente, esta área vai desde o nivel do mar ata case os 700 m
das estribacións da Serra da Loba.

Nas Fragas do Eume xurdiu unha exuberante biodiversidade, froito da
variedade microclimática existente, que fai deste espazo un lugar senlleiro
en Europa. Alberga 23 especies arbóreas, 21 de felgos, 52 briófitos (o
50% dos existentes no territorio galego), 250 especies de liques e 100
variedades de fungos que sosteñen 126 especies de vertebrados.

Fieito

Interior das Fragas
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O Parque comprende non só o canón do Eume
senón as superficies achairadas circundantes,
onde hai aldeas, con hortas, prados e plantacións
de piñeiros, eucaliptos e mimosas.
4.600 Millóns de Anos

ARCAICA

(PRECÁMBRICA)

Durante o s. XX o río Eume foi intensamente aproveitado para producir enerxía
hidroeléctrica, con grandes e pequenos encoros (minicentrais) ao longo do seu
percorrido. As modificacións paisaxísticas que introducen son moi notables:
extensas superficies asolagadas, levadas, novos edificios, liñas eléctricas, etc.
552 Millóns de Anos
CÁMBRICO

500 M. A.

PRIMARIA

(PALEOZOICO)

ORDOVÍCICO

430 M.A.

350 M.A.

400 M.A.

SILÚRICO

O profundo canón polo que descorre o río Eume está ocupado polas fragas,
pero ás veces hai treitos nos que as rochas graníticas e os xistos da Era
Primaria aparecen espidos. Os cantís resultantes acadan os 300 m de
desnivel.

DEVÓNICO

270 M.A.

CARBONÍFERO

245 M.A.
PÉRMICO

200 M.A.

TRIÁSICO

SECUNDARIA

Están catalogados 28
especies de fieitos.
Algúns son únicos e
están protexidos xa
que son fósiles vivos
do Terciario, un período
cálido no que a actual
Galicia estaba cuberta
de bosques tropicais.

(MESOZOICO)

XURÁSICO

O carballo, dominante, está acompañado doutras
árbores caducifolias: bidueiros, freixos, castiñeiros,
abelairas ou amieiros. Tamén se dan algunhas
perennes, como os loureiros ou os acivros.
65 M.A.

140 M.A.

CRETÁCICO

TERCIARIA

(CENOZOICO)

1,6 M.A.
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Fragas do Eume. Vista do encoro desde o Mirador da Cabrueira

(NEOZOICO)

Estas fragas son un lugar único que estamos obrigados a conservar. Froito
desta inquedanza ambiental foi declarado en 1997 o “Parque Natural das
Fragas do Eume”.

Central de Ventureira

Baseada na novela de Wenceslao Fernández
Flórez “El bosque animado”.
Todos os días, o señor D´Abondo e o seu criado
Rosendo atravesan a fraga. Ás veces o criado
exclama que parece que estivese animado
o bosque enteiro. E así é, xa que cando os
humanos marchan, a natureza transfórmase e
todos viven alegres en harmonía. Ata que a man
do home, que todo o altera, fará perigar a fraga.
Desaparecen as toupas, as árbores xa non cantan, as moscas incordian,
etc. A toupa Furi, a gata Morriña e a árbore Carballo, entre outros, xúntanse
para solucionar os problemas e restaurar a orde no bosque animado.
O universo máxico creado por Wenceslao Fernández Flórez no ano
1943 aparece reflectido fielmente neste filme de animación, producido
integramente en dixital, o primeiro destas características en Europa. A partir
da novela, o filme presenta unha constante oposición entre o progreso e a
conservación da paisaxe. Como mesmo Fernández Flórez afirmara “nunha
fraga o home resulta apenas un detalle do que se pode prescindir”.
Aproveitando as novas tecnoloxías, faise un retrato da paisaxe e da
contorna rural galega a partir de localizacións reais.
O Bosque animado é un alento ecoloxista no que a natureza representa
a vulnerabilidade fronte a opresión dos seres humanos que aproveita a
tecnoloxía para avanzaren na destrución das paisaxes.

A Bola

Cando o sistema de autosuficiencia imperaba, as fragas desempeñaban
un papel fundamental para a supervivencia das xentes que aquí moraban.
Delas extraíanse as castañas (base do sustento familiar), obtíñanse
leña para o fogar, e mesmo supuñan una achega económica a través
da fabricación e venda de carbón para as forxas, vilas e cidades. Outra
actividade destacada neste senso foi a derivada da explotación da casca
de carballo para vender na fábrica de curtidos situada en Pontedeume.

Pequena aldea cos seus espazos de prados, hortas e bosques

10.000 Anos
CUATERNARIA

O avellentamento poboacional débese á emigración cara a áreas
industriais (sector naval e central térmica) e distintas actividades do
sector servizos. As actividades agrogandeiras pasaron a ser actividades
complementarias atribuídas a un gran volume de poboación feminina.

O Bosque Animado
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Texto de Antón Marcal Carracedo, Axente Facultativo Medioambiental nas Fragas do Eume
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O clima imperante no territorio é de influencia oceánica, cun réxime
pluviométrico regular e temperaturas suaves.

Desde o momento en que Felipe II, a finais do s. XVI, deu orde de sacar
do Reino de Galicia os mellores carballos para a construción da súa
“Armada Invencible”, comezaron as actividades lesivas para estas fragas:
introdución do eucalipto por parte da burguesía no S. XIX; repoboacións
masivas con piñeiros durante a ditadura franquista; fragmentación do
ecosistema coa construción do Encoro do Eume nos anos 1960, provocando
a extinción do salmón; contaminación provocada nas primeiras décadas
da central eléctrica das Pontes e a explotación do xacemento de lignito;
infraestruturas recentes como a autovía transcantábrica; e degradación
destes bosques por careceren de axeitada xestión e protección.
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Estrato muscinal

A área caracterízase por posuír unha xeoloxía moi variada. Atopamos
materiais pertencentes a dous dominios diferentes, destacando os
granitoides diversos, depósitos terciarios e recubrimentos cuaternarios.
A idade dos mesmos vai desde o Precámbrico, pasando polo Ordovícico
e Silúrico, ata o Cuaternario. Asociados a estes materiais xeolóxicos
existen xacementos, dos cales o máis importante foi o de lignito das
Pontes sometido a explotación ata hai ben pouco. Ademais deste, danse
outros que teñen que ver coa mineralización do ferro, filóns de seixo e
canteiras de caolín, granito e áridos.

Punto de Vista da panorámica central
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A vexetación das fragas expandiuse despois das últimas glaciacións, hai uns 10.000 anos. Nas fragas
mellor desenvolvidas, o estrato arbóreo é o máis importante, seguido do estrato arbustivo, o herbáceo
e o muscinal. O estrato herbáceo contén unha ampla variedade de fentos. A caída das follas no outono
orixina solos profundos, húmidos e ricos.

