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Situación do Parte Natural

As fragas do Eume

Conta a lenda que Deus ao
crear os tres ríos que nacen
na serra do Xistral (Eume,
Landro e Masma)

prometeulles que, ao
primeiro que chegase ao mar,

lle  daría, todos os anos, a un home
como ofrenda. Os tres pactaron que

percorrerían xuntos o camiño e
chegarían ao mesmo tempo. Nun lugar,

cansados da súa viaxe, decidiron descansar. Un deles
espertou primeiro e, traizoándo aos outros, emprendeu a

viaxe cara ao Océano. O outro, ao abrir os seus ollos e
comprobar que faltaba un, abandonou o lugar tamén deixando só

ao Eume. Así o Eume, ao espertar, enfurecido e embravecido, emprendeu a viaxe saltando todo o
que se lle interpuxo no camiño, formando vales e saltos ata chegar antes que os dous traidores.
Así, estes, quedaron relegados a simples afluentes e o Eume a río principal con desembocadura
na ría de Ares. Ata a construción dos encoros, o río Eume, todos os anos se levaba a vida dalgún
home debido á bravura das súas augas.

O Parque Natural Fragas do Eume atópase situado nos concellos de Cabanas, A Capela, Monfero,
Pontedeume e As Pontes de García Rodriguez. Na provincia da Coruña. Acolle nas súas 9.125
hectáreas de superficie o que foi considerado o mellor bosque atlántico costeiro de Europa.

Os bosques de carballos que aquí chaman "fragas" dominan a maior parte deste territorio.
Seguramente, debido á dificultade de explotar a madeira dadas as fortes pendentes, estes
bosques sobreviviron á intervención humana desde o neolítico.

Sen ningunha dúbida, no Parque Natural Fragas do Eume a flora é a auténtica xoia, unha
vexetación variada en función da súa posición. Así, nas terras máis próximas aos ríos crecen
bosques de ribeira con base de chopos e alisos, mentres que o seu subimos as ladeiras
atopámonos con frondosos bosques de carballo.

Desde o punto de vista da fauna do lugar, cabe mencionar a presenza do bufo real, especies
piscícolas, algún réptil como a salamandra e en ocasións algún ave rapiña.

Este inaudito valor ecolóxico compleméntase co intenso sabor medieval dos dous mosteiros
existentes na área, o de Monfero e o de Caaveiro situado no corazón mesmo da fraga.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. En que serra nace o río Eume?
2. Que outros dous ríos nacen nesa serra?
3. Que lles prometeu Deus ao primeiro que chegara ao mar?
4. Que decidiron, conxuntamente, os tres ríos?
5. En que rías desemboca o Eume?
6. En que concellos se atopa o Parque Natural das Fragas do Eume?
7. Que é unha “fraga”?
8. Por que sobreviviron as fragas do Eume?
9. Que crece nas ribeiras do río?
10. Complementando ao valor ecolóxico, que atopamos nesta zona?


