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1. INTRODUCIÓN 

 

A Universidade da Coruña restaurou en 2006 o espazo forestal 

situado entre as facultades de Ciencias e Filoloxía, eliminando a 

maior parte dos eucaliptos e reforestándoo con especies 

autóctonas representativas dos bosques galegos, dando 

existencia ao Monte da Fraga. 

Unha década despois, buscouse incorporar este espazo á figura 

de Custodia do Territorio. A Custodia do Territorio é unha 

estratexia de conservación definida pola Lei 42/2007, de 13 de 

decembro, de Patrimonio Natural e da Biodiversidade, segundo 

a cal: 

As Administracións Públicas fomentarán a custodia do territorio 

mediante acordos entre entidades de custodia e propietarios 

de fincas privadas ou públicas que teñan por obxectivo 

principal a conservación do patrimonio natural e a 

biodiversidade. 

Para o desenvolvemento deste proxecto cóntase coa 

participación do Concello da Coruña, a través do convenio 

especifico asinado por primeira vez en outubro de 2017, e que 

no 2018 tivo a súa renovación anual. 

A custodia do territorio no Monte da Fraga apóiase en piares 

como son os usos universitarios do espazo, particularmente 

aqueles relacionados coa docencia, a investigación, a 

formación e sensibilización ambiental de toda a comunidade 

universitaria, ademais da promoción da participación da 

cidadanía local na conservación do medio natural. 
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Estes últimos están representados no Monte da Fraga por 

asociacións que traballan na activación social e na educación 

ambiental. En particular, están a participar os colectivos 

ecoloxistas ADEGA e HABITAT, que desde a primeira 

convocatoria de custodia no 2017 están a desenvolver 

diferentes actividades de estudo e conservación do espazo. 

 

 

 

 

 

 

 

2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

As actividades de custodia do Monte da Fraga no ano 2018 

estiveron distribuídas entre os meses de maio e xuño, e 

principalmente entre os meses de outubro e decembro. 

Móstranse no calendario as actividades con convocatorias de 

participación presencial. No apartado 3 da presente memoria, 

ademais de estas, tamén se recollen as actividades de traballo 

técnico de campo e de gabinete (meses de maio e de 

novembro 2018). 

Esta convocatoria de Custodia do Monte da Fraga 

caracterizouse pola programación na temática das Especies 

Exóticas Invasoras, unha problemática crecente hoxe en día, 

que se reflexa no Monte da Fraga seguindo a tendencia 

mundial, sendo a segunda causa de perda de biodiversidade 

no planeta. A segunda iniciativa sobre a que se fixo fincapé foi 

a continuación da Reforestación do monte, de modo 

participativo con numerosas convocatorias de voluntariado 

ambiental, como se detalla a continuación no apartado de 

actividades. 

 

A UDC levou a cabo as seguintes actividades durante o ano 

2018: 

i. Traballo de campo con especialistas en biodiversidade 

durante os meses primaverais (maio-xuño), co obxectivo 

de rexistrar a biodiversidade desta época do ano e 

completar así o número de especies identificadas en 

estudos anteriores. 
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ii. Actividades de educación ambiental e voluntariado 

ambiental no Monte da Fraga, co obxectivo de 

promover o coñecemento e a concienciación sobre a 

conservación da biodiversidade, así como facer o 

coidado e mantemento do monte, con asesoramento 

das entidades de custodia especialistas na conservación 

e posta en valor dos recursos naturais. 

 

 L M Mé X V S D 

XUÑO 4 5 6 7 8 9 10 

OUT. 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 2 3 4 

NOV. 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 1 2 

DEC. 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

 

As actividades de educación e voluntariado ambiental 

constaron de unha charla explicativa/conferencia, un roteiro-

visita e/ou un obradoiro no Monte da Fraga. Os traballos 

concretos que se desenvolveron seguindo o previsto no 

Convenio específico de colaboración entre o Concello da 

Coruña e a UDC, así como as datas en que se realizaron 

móstranse na seguinte táboa: 

 

DATA 

(2018) 

ACTIVIDADE 

(apdo. desta memoria) 

ENTIDADE 

PARTICIPANTE 

Primavera 

2018 

Traballo de campo para o rexistro da 

biodiversidade primaveral. Elaboración de 

Informe e Roteiro interpretativo (3.1) 

GN Hábitat 

18/10 Conferencia Especies Exóticas Invasoras: 

Xestión baseada no coñecemento das 

plantas (3.2) 

Desbromonte.org 

23/10 Obradoiro de demostración de metodoloxía 

de actuación sobre flora exótica invasora 

(3.3) 

Desbromonte.org 

25/10  

15/11  

05/12 

Campo de traballo: Mapeado de Especies 

Exóticas Invasoras; Eliminación de flora 

exótica invasora (3.4, 3.5) 

ADEGA 

21/10 Roteiro e Bioblitz no Monte da Fraga (3.6) GN Hábitat 

27/11 Noite dos morcegos (3.7) Sorex 

13/12  

20/12 

Reforestación participativa e posta en valor 

da Charca (3.8) 

ADEGA 

Novembro 

2018 

Elaboración de textos para o contido de 

Códigos QR das balizas do Roteiro do 

Monte da Fraga (3.9) 

ADEGA 
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3. DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
3.1. Inventario de biodiversidade 

Roteiro + Bioblitz de primavera 

ACTIVIDADE TIPO: TRABALLO TÉCNICO + VOLUNTARIADO 

Lugar e Data: Monte da fraga, maio-xuño 2018 

 A cargo de: Grupo Naturalista Hábitat 

Na primavera de 2018 realizáronse dous tipos de accións: 

traballo técnico de campo para o estudo de biodiversidade, e 

divulgación do espazo Monte da Fraga mediante participación 

de voluntariado. 

A primeira acción tivo lugar no mes de maio, onde se fixo 

inventario da fauna e flora para completar o traballo do outono 

do 2017. As listaxes actuais ascenden a 235 especies botánicas 

(52 novas) e 142 especies de fauna (46 novas). 

A parte de divulgación fíxose en conmemoración do Día 

Mundial do Medio Ambiente, o 10 de xuño do 2018 cun roteiro 

interpretativo aberto ao público, ao cal asistiron 25 persoas. 

Estas accións poñen en valor a riqueza ambiental da zona ao 

coñecer as especies que habitan nela e tamén ao facer 

participe á sociedade do seu valor. 

Anexo: Inventario Monte da Fraga ano 2018 (pdf)  

 



6 
 

3.2. Especies Exóticas Invasoras: Xestión baseada no 

coñecemento das plantas 

ACTIVIDADE TIPO: CONFERENCIA 

 Lugar e Data: Facultade de Ciencias, 18/10/2018 

A cargo de: D. Dominique Roux, de Desbromonte.com e 

Plantasinvasoras.org 

Ao acto asistiron unhas 35 persoas, entre elas persoal traballador 

da empresa concesionaria da xardinería nos campus da UDC, 

ademais do alumnado e profesorado da área de Ciencias. 

Con dita conferencia, o relator fixo visíbel a problemática das 

plantas exóticas invasoras, que se caracterizan por ter un rápido 

crecemento e grande capacidade de dispersión, ademais de 

que unha vez teñen colonizada unha zona, desprazan á flora 

autóctona, degradan os hábitats naturais e provocan a perda 

de biodiversidade. 

Crónica e imaxes da actividade nesta ligazón 

 

 

 

 

3.3. Demostración de metodoloxías de actuación sobre as 

Especies Exóticas Invasoras 

ACTIVIDADE TIPO: OBRADOIRO 

 Lugar e Data: Monte da Fraga, 23/10/2018 

 A cargo de: Persoal de Desbromonte.com 

Tratouse de unha xornada eminentemente técnica, dirixida a un 

grupo reducido de participantes, un total de 16, procedentes 

de varias empresas de xardinería e tamén do ámbito 

académico da UDC. 

Na xornada levouse a cabo unha demostración práctica das 

posíbeis metodoloxías de actuación para a erradicación de EEI, 

fomentando unha xestión baseada no coñecemento das 

plantas e as súas características. Presentáronse diferentes 

ferramentas manuais adaptadas de forma específica á 

tipoloxía e sistema radicular de cada especie, facilitando o 

arrinque de raíz efectivo. 

Crónica e imaxes da actividade nesta ligazón 

 

 

 

http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/10/cronica-do-programa-problematica-das_30.html
http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/10/cronica-do-programa-problematica-das_30.html
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3.4. Mapeado de EEI  no Monte da Fraga 

ACTIVIDADE TIPO: VOLUNTARIADO 

 Lugar e Data: Monte da Fraga, 25/10/2018 

 A cargo de: Equipa de educación ambiental de ADEGA 

Un grupo de 7 persoas voluntarias da UDC e 3 persoas 

especialistas desenvolveron o mapeado das principais especies 

de flora exótica invasora que aparecen no Monte. 

Os Campus de Elviña e A Zapateira contan con un Estudo da 

Flora Exótica Invasora do ano 2010. A colonización por EEI nos 

Campus da UDC, e así tamén no Monte da Fraga, foi en 

incremento nos últimos anos, polo cal se considerou a 

actualización deste estudo 8 anos despois neste espazo. 

A actividade de campo desenvolveuse co apoio de guías de 

identificación, mapas e roteiros sistemáticos a seguir para a 

correcta mostraxe. Así mesmo, unha persoa da organización 

dedicouse a xeolocalizar as EEI grazas a unha aplicación móbil. 

Anexo: Informe do mapeado da flora exótica invasora no Monte 

da Fraga (pdf) 

Crónica e imaxes da actividade nesta ligazón 

 

 

 

 

 

3.5. Eliminación de flora exótica invasora 

ACTIVIDADE TIPO: VOLUNTARIADO 

 Lugar e Datas: Monte da Fraga, 15/11/2018, 05/12/2018 

 A cargo de: Equipa de educación ambiental de ADEGA 

Nas dúas xornadas de eliminación de EEI participaron un total 

de 20 persoas voluntarias da UDC, entre elas persoal bolseiro da 

OMA e estudantado de diferentes centros. 

Unha vez localizadas as principais EEI no Monte (Mapeado), 

levouse a cabo o traballo de campo con axuda de ferramenta 

manual para sensibilizar na problemática e incidir na 

eliminación destas especies. Nas xornadas fíxose fincapé en tres 

das principais especies que aparecen no Monte da Fraga, e 

que son tamén moi problemáticas a nivel galego: herba da 

pampa (Cortaderia selloana), planta das bolboretas (Buddleja 

davidii) e acacia negra (Acacia melanoxylon). 

Crónicas e imaxes das actividades nas seguintes ligazóns: 

http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/11/cronica-da-xornada-de-eliminacion-de.html 

http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/12/cronica-da-terceira-xornada-de.html 

 

 

https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/restauracion_forestal/FLORA_INVASORA2010.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/restauracion_forestal/FLORA_INVASORA2010.pdf_2063069239.pdf
http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/10/cronica-do-programa-problematica-das_30.html
http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/11/cronica-da-xornada-de-eliminacion-de.html
http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/12/cronica-da-terceira-xornada-de.html
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3.6. Roteiro + Bioblitz de outono no Monte da Fraga 

ACTIVIDADE TIPO: VOLUNTARIADO 

 Lugar e Data: Monte da Fraga, 21/10/2018 

 A cargo de: Grupo Naturalista Hábitat 

Contou coa inscrición de 22 persoas, as cales colaboraron na 

identificación de diferentes especies de fauna e flora coa 

axuda de expertos naturalistas. Co obxectivo de achegar as 

actividades de voluntariado ambiental á cidadanía da Coruña, 

desenvolveuse esta actividade en domingo, fóra dos días 

lectivos para a comunidade universitaria. 

 Durante o roteiro interpretativo fíxose inventariado de fauna e 

flora mediante a técnica de Bioblitz, que consiste nunha 

mostraxe da biodiversidade da man de expertos en diferentes 

campos da bioloxía. Na actualidade e grazas ao traballo feito 

nas descubertas de biodiversidade polo G.N.Hábitat e polo 

voluntariado, téñense  rexistradas cerca de 400 especies, 

inventario de biodiversidade que é posíbel consultar nesta 

ligazón. 

Crónica e imaxes da actividade nesta ligazón 

 

 

 

3.7. Noite dos morcegos 

ACTIVIDADE TIPO: CONFERENCIA + OBRADOIRO 

Lugar e Data: Facultade de Ciencias e Monte da Fraga, 

27/11/2018 

A cargo de: Xosé Pardavila, de Sorex ecoloxía e 

medioambiente S.L. 

A conferencia levou o título de Introdución á bioloxía dos 

quirópteros: folklore, ecoloxía e bioloxía das especies galegas, á 

que asistiron unhas 35 persoas, distribuídas en alumnado, PAS e 

PDI da UDC. Impartida por X. Pardavila, expuxo numerosos 

aspectos destes animais, desde a súa etimoloxía, anatomía, 

diversidade e factores de ameaza, entre os que destacan a 

actividade de parques eólicos (mortalidade directa ademais de 

destrución de hábitats), seguido da eliminación de bosques 

autóctonos, os incendios forestais e os tratamentos 

fitosanitarios.Ao finalizar a charla, desprazámonos ata o Monte 

da Fraga para facer unha revisión das caixas de morcegos 

situadas polos arredores do campus da Zapateira, cubríndose 

todas as prazas ofertadas para este obradoiro. 

Crónica e imaxes da actividade nesta ligazón 

 

 

 

 

 

 

https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/restauracion_forestal/PROXECTO_CUSTODIA_MONTE_FRAGA.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/restauracion_forestal/PROXECTO_CUSTODIA_MONTE_FRAGA.pdf_2063069239.pdf
http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/10/cronica-roteiro-e-bioblitz-no-monte-da.html
http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/12/cronica-da-noite-dos-morcegos.html
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3.8. Reforestación participativa no Monte da Fraga e posta 

en valor da súa Charca 

ACTIVIDADE TIPO: VOLUNTARIADO 

 Lugar e Datas: Monte da Fraga, 13/12/2018 e 20/12/2018 

 A cargo de: equipa de Educación Ambiental de ADEGA 

Nas xornadas distribuídas en diferentes quendas de traballo 

voluntario, contouse coa participación de 15 persoas, todas 

estudantes da UDC procedentes de diferentes titulacións. 

Escolleuse unha área do Monte da Fraga pouco vexetada, con 

unha importante pendente e onde se atopa situada a charca, 

construída no 2014. O obxectivo foi mellorar este espazo, 

favorecer a recuperación de bosque autóctono e coidar a 

charca. As especies escollidas para a plantación foron alvedros 

(Arbutus unedo), 4 variedades de figueiras (Ficus carica), e 

loureiros (Laurus nobilis), estes últimos dispostos en liña co 

obxectivo de crear unha sebe de separación entre a estrada e 

esta zona do monte. Escolléronse estas especies por ser 

autóctonas e medrar en condicións extremas. 

Anexo: Charcas con vida no Monte da Fraga (pdf) 

Crónica e imaxes da actividade nesta ligazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Elaboración de textos para o contido e deseño dos 

Códigos QR das balizas do Roteiro do Monte da Fraga. 

ACTIVIDADE TIPO: TRABALLO DE GABINETE 

Lugar e Datas: Gabinete e Monte da Fraga, novembro 

de 2018 

A cargo de: ADEGA 

O Monte da Fraga conta con un panel 

explicativo localizado na Praza da Fraga 

desde o ano 2017, onde se mostran os 

sendeiros que se poden seguir polo Monte. 

No seguinte paso de balizar estes sendeiros 

decidiuse dotar de contido a cada parada, incorporando un 

texto interpretativo en cada baliza, con un código QR que dirixe 

a un blogue específico do Monte da Fraga: 
https://basededatosmontedafraga.wordpress.com/ 

http://medioambienteudc.blogspot.com/2018/12/cronica-das-xornadas-de-reforestacion.html
https://basededatosmontedafraga.wordpress.com/


10 
 

 

4. RESULTADOS XERAIS E AVALIACIÓN 

No ano 2018 e principalmente entre os meses de outubro e 

decembro achegáronse un total de 175 persoas ás actividades 

de voluntariado e educación ambiental desenvolvidas ao 

abeiro do proxecto de custodia do Monte da Fraga, mediante 

o Convenio específico de colaboración entre o Concello da 

Coruña e a UDC. 

Os perfís das persoas participantes foron na súa maioría 

pertencentes á Universidade como estudantado, PAS e PDI, e 

tamén en menor proporción houbo asistencia de persoas 

chegadas desde a cidade da Coruña. 

Na seguinte gráfica detállase a participación por actividade, 

onde se pode observar que a programación relacionada coa 

problemática das Especies Exóticas Invasoras sumou 78 persoas 

interesadas. En segundo lugar, a actividade de Roteiro e Bioblitz 

(inventario de biodiversidade) que se desenvolveu en quenda 

de primavera e de outono, sumou 47 participantes. 
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Na gráfica exclúense as actividades técnicas e de gabinete 

(apartados 3.1 e 3.7 desta memoria) por non implicar a 

participación de persoas alleas ás entidades de organización. 

 

 

 

 

 

 

 

5. O PROXECTO NA PRENSA 

 

La Opinión. 27/10/2018 

Nova completa: 

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2018/10/27/concello-acuerda-

universidad-proteccion-monte/1341850.html 
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https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2018/10/27/concello-acuerda-universidad-proteccion-monte/1341850.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2018/10/27/concello-acuerda-universidad-proteccion-monte/1341850.html
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Diario de Ferrol. 28/08/2018. 

Nova completa: 

https://www.diariodeferrol.com/extarticulo/coruna/reportaje-otra-leccion-

ensena-campus-zapateira/20180827234147382558.html 

Nova tamén publicada na versión impresa do xornal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concello da Coruña. 21/09/2018. 

Nova completa: 

https://www.coruna.gal/portal/gl/servizos/tramites-e-xestions/subvencions-e-

axudas/detalle-de-subvencions/convenio-udc-para-a-execucion-do-

proxecto-de-custodia-e-voluntariado-ambiental-no-monte-da-fraga-

ano/contenido/1453670141523?argIdioma=gl 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodeferrol.com/extarticulo/coruna/reportaje-otra-leccion-ensena-campus-zapateira/20180827234147382558.html
https://www.diariodeferrol.com/extarticulo/coruna/reportaje-otra-leccion-ensena-campus-zapateira/20180827234147382558.html
https://www.coruna.gal/portal/gl/servizos/tramites-e-xestions/subvencions-e-axudas/detalle-de-subvencions/convenio-udc-para-a-execucion-do-proxecto-de-custodia-e-voluntariado-ambiental-no-monte-da-fraga-ano/contenido/1453670141523?argIdioma=gl
https://www.coruna.gal/portal/gl/servizos/tramites-e-xestions/subvencions-e-axudas/detalle-de-subvencions/convenio-udc-para-a-execucion-do-proxecto-de-custodia-e-voluntariado-ambiental-no-monte-da-fraga-ano/contenido/1453670141523?argIdioma=gl
https://www.coruna.gal/portal/gl/servizos/tramites-e-xestions/subvencions-e-axudas/detalle-de-subvencions/convenio-udc-para-a-execucion-do-proxecto-de-custodia-e-voluntariado-ambiental-no-monte-da-fraga-ano/contenido/1453670141523?argIdioma=gl
https://www.coruna.gal/portal/gl/servizos/tramites-e-xestions/subvencions-e-axudas/detalle-de-subvencions/convenio-udc-para-a-execucion-do-proxecto-de-custodia-e-voluntariado-ambiental-no-monte-da-fraga-ano/contenido/1453670141523?argIdioma=gl
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