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Datación
Foi declarado como tal en 1997

O Parque Natural das Fragas do 
Eume é o bosque atlántico cos-
teiro máis importante que se con-
serva en Europa. Foi declarado 
como tal en 1997. Cinco concellos  
repártense as 9.125 hectáreas do 
Parque: As Pontes, Monfero, A 
Capela, Cabanas e Pontedeume.

O termo fraga significa varios 
tipos de bosque. Pertencentes 
todos eles aos denominados 
‘bosques atlánticos caducifolios 
europeos’. O val do Eume acubi-
lla o tipo de bosque atlántico máis 
escaso tanto en Galicia como en 
Europa.

Os bosques atlánticos están con-
dicionados pola proximidade do 
oceano, sendo así ecosistemas 
únicos, adaptándose a vexeta-
ción a condicións de humidade 
máis altas que nos bosques natu-
rais no interior, practicamente sen 
períodos de seca estival.

As Fragas do Eume son o derra-
deiro refuxio dunha grande canti-
dade de especies. Estes bosques 
soportaron o paso do tempo, se-
guramente, debido á dificultade 
para aproveitar a madeira polas 
pendentes que se observan no 
terreo. Estes bosques eludiron a 
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intervención humana a partir do 
neolítico. Hoxe podemos distinguir 
dous grandes trazos que fan únicas 
a estas Fragas: a paisaxe típica de 
hai millóns de anos na Galicia cos-

teira e as distintas especies autóc-
tonas, incluídas un grande número 
de especies endémicas.

Entre as árbores son abundantes  
os carballos, ameneiros, freixos, 
olmos, salgueiros, castiñeiros 

e loureiros. Tamén hai outros 
menos comúns como os pradai-
ros,  acivros e teixos. Entre os 
arbustos máis comúns hai es-
pecies como o espiño albar e o 
albedro comunmente asociado 
a climas máis cálidos. Conviven 
cos anteriores especies como a 
arandeira, a xilbarbeira, o brizo, a 
violeta. E lianas como a hedra ou  
madreselva.

A presenza de fieitos é unha ca-
racterística das Fragas do Eume 
que conta cunha grande diversi-
dade de especies. Algunhas moi 
raras son herdeiras da vexetación 
subtropical que poblaba as orelas 

do que hoxe é o mar Mediterráneo 
durante ol período Terciario, hai 
uns cincuenta millóns de anos.

Os cambios climáticos do 
Cuaternario, glaciacións e de-
sertización, extinguiron moita da 

flora que foi incapaz de adap-
tarse ao novo medio. Algunhas 
daquelas plantas sobreviviron en 
zonas protexidas a estes cam-
bios, como no tramo final do río 
Eume que supostamente conser-
vó estás condicións debido a súa 
marcada orografía.

A fauna nas Fragas do Eume está 
formada por máis de 170 espe-
cies. Entre as aves destacan  azor 
o gabián ou rapaces nocturnas 
como a avelaiona, o bufo rapaz 
ou o grande  bufo real. Entre os 
mamíferos destacan, con grande 
poboación, os xabarís, corzos, 
cervos, lontras, xinetas, martas e 
nas partes máis internas  póden-
se ver lobos. Tamén existe unha 
grande variedade de anfibios 
como píntega rabilonga, o sapo 
parteiro, o sapo corredor, o tritón 
ibérico. Entre a fauna acuática 
destaca o reo, un tipo de troita 
migratoria, que abunda no último 
tramo do río.


