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O espazo forestal situado entre as facultades de Ciencias e Filoloxía era un 
espazo marxinal, caracterizado pola abundancia e o exceso de eucaliptos 
xunto con toxos e xestas, o abandono e a carencia de tratamentos silvícolas. 
Porén, unha aproximación ao mesmo permitiu detectar a súa potencialidade 
paisaxística e a existencia dunha diversidade de espazos con calidades 
definidas desde dentro, así como a persistencia de especies e outros 
elementos de interese natural. Referencia verde da cidade de A Coruña, é un 
mirador potencial do Castro de Elviña, a cidade, e o océano. 

Campus A Zapateira 
1. Ciencias 
2. Filoloxía 
3. Arquitectura 
4 Aparelladores 
5. Área de Compostaxe 
6. Humidal (depuradora) 
7. Acceso a 5 e 6 

2 

1

3
4

5 6 

7



O MONTE DA FRAGA. Oficina de Medioambiente (OMA-UDC).  
Vicerreitorado de Infraestruturas e Xestión Ambiental. Universidade da Coruña 

 
As actuacións de restauración proxectadas diríxense a recuperar o salgueiral 
asociado a un manancial e a as áreas da matogueira atlántica existentes, así 
como á erradicación do eucalipto, sendo substituído por conxuntos de especies 
representativas dos bosques atlánticos entre as que destacan o carballo 
(Quercus robur), o freixo (Faxinus excelsior), o castiñeiro (Castanea sativa), a 
abeleira (Corylus avellana), o acivro (Ilex aquifolium) e a cerdeira (Prunus 
avium) ou representantes dos bosques montanos do interior coma o rebolo 
(Quercus pyrenaica), o capudre (Sorbus aucuparia) ou a faia (Fagus sylvatica). 
 
A creación de elementos destinados ao estudo e a investigación (depuradora 
natural, composteiros, áreas de erosión, enerxías alternativas, aulas de 
ecoloxía...) é outro dos eixes da actuación. Estas instalacións están a ser 
pensadas para un triplo uso: divulgativo, docente e investigador. En definitiva, 
para a aprendizaxe activa e interactiva de modos de vida máis sustentábeis.  
 
 
 
RESTAURACIÓN FORESTAL E BIODIVERSIDADE NO MONTE DA FRAGA 
 
Na área de actuación da contorna da Facultade de Ciencias pódense 
diferenciar botanicamente tres zonas: un pequeno salgueiral con bidueiros 
ligado á existencia dun manancial, áreas abertas ocupadas por matogueira e 
unha plantación de eucalipto.  
 
A actuación estivo dirixida, en primeiro lugar, a recuperar tanto o salgueiral 
asociado ao manancial como o bosque mixto ou fraga que a rodea e do que 
aínda se poden atopar especies características de carácter autóctono na zona. 
No estrato arbóreo encóntranse, ademais de salgueiros (Salix atrocinerea) e 
bidueiros (Betula alba), exemplares de carballo (Quercus robur) e castiñeiros 
(Castanea sativa) acompañados de especies indicadoras de suavidade 
climática como a rubia (Rubia peregrina) ou o loureiro (Laurus nobilis) e de 
gabeadoras como a herba salgueira (Lonicera periclimenun) ou a hedra 
(Hedera helix). No estrato herbáceo é interesante a elevada diversidade de 
fentos propios destes bosques que aínda se conservan e entre os que 
destacan: o fento femia (Athyrium filix-femina), o fento macho (Dryopteris filix-
mais), o fento real (Osmunda regalis) e outras especies como Dryopteris 
aemula e Blechnum spicant.  
 
En segundo lugar, tratouse de recuperar as áreas da matogueira atlántica, 
invadidas por plántulas de eucalipto (Eucaliptus globulus), que presentan un 
crecemento desmedido do toxo (Ulex europaeus). Pese a iso, nesta zona 
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consérvase unha elevada diversidade, e é salientábel a presenza de uceiras de 
zonas húmidas (ecosistemas protexidos pola Directiva Hábitats da UE) como a 
queiruga dás brañas (Erica tetralix) e a queiruga veluda (Erica ciliaris), 
asociadas con outras uceiras como a carpaza (Erica cinerea), a queiruga maior 
(Daboecia cantabrica) ou a carrasca (Calluna vulgaris). Nestas matogueiras 
tamén son característicos algúns representantes das familias das cistáceas, 
coma a herba dos bois (Halimium alyssoides), a carpanza (Cistus psilosepalus) 
ou a loitosiña (Tuberaria guttata); das boraxináceas coma a herba dás doas 
(Lithodora diffusa) e das leguminosas coma a xesta (Cytisus scoparius) ou o 
toxo (Ulex europaeus). No estrato herbáceo obsérvanse algunhas especies 
protexidas como os narcisos (Narcissus triandrus, N. bulbocodium) e outras 
curiosas como os chuchamelos (Pedicularis sylvatica), planta hemiparásita, ou 
a polígala (Polygala vulgaris), xunto con gramíneas como Agrostis curtissii e 
Pseudoarrhenatherum longifolium.  
 
Con todo, a acción integral máis importante centrouse na erradicación do 
eucalipto, sendo substituído por conxuntos de especies representativas dos 
bosques colinos atlánticos entre as que destacan o carballo (Quercus robur), o 
freixo (Faxinus excelsior), o castiñeiro (Castanea sativa), a abeleira (Corylus 
avellana), o acibro (Ilex aquifolium) e a cerdeira (Prunus avium) ou 
representantes dos bosques montanos do interior coma o rebolo (Quercus 
pyrenaica), o capudre (Sorbus aucuparia) ou a faia (Fagus sylvatica). 
 
 
 
UNIDADES EXPERIMENTAIS NO MONTE DA FRAGA 
 
Ligado á restauración forestal, un dos usos previstos para este espazo é o de 
acoller actividades científico-técnicas compatíbeis co caracter forestal da área e 
a conservación dos seus valores naturais. Así, na liña de camiñar cara un 
parque de experimentación e demostración, son varios os proxectos que foron 
propostos e tomados en consideración:  
a) depuración natural con plantas 
b) compostaxe de residuos orgánicos 
c) parcelas para o estudo da erosión hídrica 
d) parcelas para aulas de ecoloxía e botánica 
e) seguimento da evolución da vexetación 
f) enerxías renovábeis 
Algúns destes proxectos están na súa fase inicial de concrección e 
desenvolvemento. 
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ÁREAS DE COMPOSTAXE 
 
O proxecto de restauración do Monte da Fraga (ver mapa de localización máis 
arriba) prevé habilitar dúas áreas diferenciadas nas que se realizará a 
compostaxe de residuos orgánicos de restaurantes e de restos forestais. A 
compostaxe dos residuos orgánicos procedentes das cafetarías e restaurantes 
do campus realizarase conforme aos métodos e prácticas da compostaxe 
caseira, permitindo desta forma o desenvolvemento de acticidades de 
formación e sensibilización para a recollida selectiva dos residuos e a súa 
xestión sustentábel, e a promoción da compostaxe doméstica. 
 
 
 
HUMIDAL CONSTRUÍDO: DEPURACIÓN MEDIANTE PLANTAS 
 

 
Esquema do proceso depurativo nun humidal construído (os números indican procesos 
depurativos: ver descrición na táboa máis abaixo) 
 
 
Como sistema de depuración, os humidais construídos combinan 
axeitadamente criterios de eficiencia económica e ambiental, e fan uso de 
materiais e man de obra dispoñíbeis a nivel local.  
 
A combinación da dixestión anaerobia, a modo de pretratamento, coa 
depuración en humidais é unha alternativa novidosa na que ven traballando o 
Grupo de Investigación en Enxeñaría Química e Ambiental da UDC nos últimos 
anos.  
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No Monte da Fraga disporemos dunha unidade dimensionada para satisfacer 
as necesidades típicas dunha vivenda unifamiliar (ver esquema). Así mesmo, 
contaremos con varias unidades de humidais das mesmas características que, 
a modo de sistemas replicados, serán empregados para actividades docentes e 
investigadoras. 
 

 
Procesos depurativos que teñen lugar nos humidais construídos 
Proceso  Proceso depurativo Parámetros 

afectados* 
1 Sedimentación Eliminación de partículas en 

suspensión 
MS, SS 

2 Filtración Ídem. MS, SS 
3 Dixestión (hidrólise 

anaerobia/aerobia) de sedimentos e 
restos de plantas  

Xeración de materia orgánica 
solúbel 

DQO, DBO 

4 Difusión de O2 desde a atmosfera Oxixenación DBO 
5 Transporte de O2 polo interior das 

plantas 
Oxixenación DBO 

6 Crecemento de fitoplancto  Oxixenación DBO 
7 Crecemento de bacterias aerobias 

heterótrofas en suspensión 
Degradación biolóxica da 
materia orgánica + procesos 
de nitrificación e 
desnitrificación 

DQO, DBO, N 

8 Crecemento de bacterias aerobias 
heterótrofas adheridas aos talos, 
rizomas e material recheo 

Ídem. DQO, DBO, N 

9 Crecemento de vexetación Asimilación de nutrientes N, P 
10 Absorción sobre o recheo, as plantas 

ou o solo 
Retención de fósforo, metais 
pesados e outros elementos 

P, MP 

11 Precipitacións Dilución Todos 
12 Evapotranspiración Concentración Todos 
MS: materias sedimentábeis; SS: sólidos en suspensión; DQO: demanda química de oxíxeno; 
DBO: demanda biolóxica de oxíxeno; N: nitróxeno e compostos de nitróxeno; P: fósforo e 
fosfatos; MP: metais pesados. *A maioría dos procesos inciden tamén na depuración microbiana 
das augas residuais. 
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O uso de plantas tais como xuncos, carrizos ou espadanas é un elemento de 
integración paisaxística deste tipo de instalacións. A súa vez, as plantas 
contribúen ao proceso de depuración, xunto con outros moitos procesos de tipo 
natural que teñen lugar principalmente cando se fai uso do solo como axente 
depurador. O principais procesos depurativos que teñen lugar nos humidais 
permiten alcanzar unha depuración avanzada (ver esquemas). 
 
 
 
COLABORACIÓNS:  
O proxecto de Rehabilitación do Monte da Fraga conta coa colaboración da 
Consellaría do Medio Rural: Convenio de colaboración entre a Consellaría do Medio 
Rural e a Universidade de A Coruña. Vicerreitorado de Infraestruturas e Xestión 
Ambiental (VIXA), 2006. 
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Elviña. I Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 24-27 de 
Setembro, Santiago de Compostela 

 


