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PROXECTO DE CUSTODIA E VOLUNTARIADO AMBIENTAL NO 
MONTE DA FRAGA 

Memoria de actividades de educación e 
voluntariado ambiental 2017 
O voluntariado ambiental é unha boa ferramenta para a conservación e mellora do contorno e 
da xestión ambiental, detecta problemas emerxentes, sensibiliza á sociedade e trata de 
comprometela na súa solución. 

Entre os  meses de outubro e novembro de 2017, a Oficina de Medio Ambiente da UDC, coa 
colaboración do Concello da Coruña, organizou unha serie de actividades de voluntariado 
ambiental, baixo o título de “Voluntariado ambiental e custodia do Monte da Fraga outono 
2017”.  

O obxectivo destas actividades foi o de formar á comunidade universitaria, sensibilizar e tomar 
conciencia de diferentes problemáticas medioambientais relacionadas coa xestión do medio e 
a biodiversidade. Buscamos dar a coñecer o espazo do Monte da Fraga, fomentar a 
participación na súa restauración, e tratar problemáticas concretas como, por exemplo, a das 
especies exóticas invasoras.. 

Todas as actividades foron deseñadas cunha parte teórica en que unha persoa experta 
presentou o que imos se ía facer e porque era necesario, en relación co proxecto global de 
restauración do Monte da Fraga, e unha parte práctica no campo, que nos permite entrar en 
contacto coa realidade da problemática concreta. A duración de cada actividade foi de 2 a 4h. 

 

Contidos: 
Calendario 

Actividades: 

1.Charla e roteiro nocturno: escoitando o que non se escoita  

2. Bioblitz ou descuberta de biodiversidade 

3. Inspección de outono do Proxecto Ríos no río Lagar 

4. Elaboración de viveiro para a reforestación do Monte da Fraga 

5. Depuración ecolóxica e autoxestionada 

6. Eliminación de flora exótica invasora 

7. Seguimento e posta en valor da charca no Monte da Fraga 

8. construción de caixas niño para morcegos 

Exposicións: Especies exóticas invasoras, Compostaxe 

Anexo: Algunhas fotografías das actividades, prensa 



Calendario das actividades 
O calendario final, tras os axustes feitos sobre a marcha e requiridos polas necesidades de 
todas as partes implicadas, foi o seguinte: 

Data  Nome do obradoiro Imparte Participantes 

10/10 Charla e roteiro nocturno: escoitando o que non se 
escoita 

Sorex 22 

18/10 Bioblitz ou descuberta da biodiversidade GN Hábitat 17 

25/10 Inspección de outono do Proxecto Ríos no río Lagar ADEGA 15 

2/11 Elaboración de viveiro para a reforestación do 
Monte da Fraga 

ADEGA 15 

15/11 Depuración ecolóxica e autoxestionada Sedaqua 20 

16/11 Eliminación de flora exótica invasora ADEGA 10 

22/11 Seguimento e posta en valor da charca do Monte da 
Fraga 

ADEGA 5 

30/11 Construción de caixas niño para morcegos Sorex 24 

15/11-
21/12 

Exposicións: Especies exóticas invasoras, 
Compostaxe 

ADEGA - 

 

1.Charla e roteiro nocturno: escoitando o que non se 
escoita 
Actividade dedicada ao coñecemento de especies 
como son os morcegos.  O obxectivo principal da 
mesma foi achegar ao público en xeral a un dos 
grupos faunísticos máis descoñecidos e que polo 
xeral están rodeados de lendas e crenzas populares 
que lle dan mala fama. Así mesmo, unha pequena 
aproximación ás técnicas de estudo destes grupos, 
con exemplos de traballos feitos en Galiza, axudarán 
a achegar a ciencia aos cidadáns, mostrando que o 
que sae nos documentais tamén se desenvolve no 
seu entorno. Esta actividade foi impartida por Sorex, 
Ecoloxía e Medio Ambiente, empresa constituída por 
biólogos que se dedican desde hai tempo á xestión 
ambiental. 
 
Comezou cunha breve introdución aos morcegos e a 
súa bioloxía, así como as distintas metodoloxías de 
traballo empregadas polos científicos para estudar a 
estas especies.  
 



A seguir realizouse un percorrido nocturno polo monte da Fraga e arredores da Facultade de 
Ciencias e da de Filoloxía, empregando detectores de ultrasóns para poder escoitar os 
morcegos que conviven connosco.  
 
As prazas eran limitadas e nesta ocasión completáronse quedando persoas en lista de agarda.  

 

2. Bioblitz ou descuberta de biodiversidade 
Esta actividade consiste na identificación das 
diferentes especies de flora e fauna nun breve período 
de tempo, neste caso ao longo dunha tarde. É un xeito 
de aprender de forma participativa a fauna e flora que 
nos rodea e darlle valor ao espazo. 

A actividade foi impartida polo Grupo Naturalista 
Hábitat, guiada por  persoas expertas en diferentes 
disciplinas (ornitoloxía, botánica, zooloxía, 
entomoloxía…).  

Na xornada identificáronse un total de 124 especies 
das cales 70 foron plantas, 1 lique, 1 fungo e 52 
animais. Nas especies de flora vascular, 3 foron fentos 
e 67 espermatófitas, con catro especies exóticas 
invasoras e seis que claramente foron plantadas con 
fins ornamentais. Na listaxe deste bioblitz, a fauna 
consta de 18 invertebrados e 34 vertebrados. Nos 
invertebrados contabilizáronse unha especie de 
anélido, un crustáceo, un díptero, dous hemípteros, catro himenópteros (un dos cales era a 
Vespa velutina, especie exótica invasora), tres lepidópteros, catro ortópteros e dous moluscos. 
Nas 34 especies de vertebrados, unha é un mamífero, outra un reptil e 32 pertencen a aves, 
das cales 8 teñen a categoría de interese especial dentro do catálogo español de especies 
ameazadas e unha especie incluída dentro do réxime de protección especial no catálogo de 
aves silvestres e catalogada como "case ameazada" a nivel europeo. 
 

3. Inspección de outono do 
Proxecto Ríos no río Lagar 
O PROXECTO RÍOS é unha iniciativa de concienciación, 
educación e participación cidadá en defensa dos ríos de 
Galiza. Fundaméntase na realización de inspeccións do 
estado dos ríos por parte de persoas ou grupos 
voluntarios a nivel local, co obxectivo final de facerse 
responsables da vixilancia do río que pasa polo seu 
municipio ou localidade. 
No programa galego, as inspeccións realízanse dúas veces 
ao ano, primavera e outono, en base á metodoloxía e 
materiais de apoio proporcionados polo Proxecto Ríos 
(www.proxectorios.org).  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.proxectorios.org%2F&h=ATOGzlRsjkQhDyaPQtddiaQAPZveRhKqaENgFv8Q7NUE87gT3KYNFmc5-IRBaitaSlPmKzHnbOikeXmxLkDYC7wl1EyRJw3jNJVm5KLDmZDAeGtRZvJ1dC9snUbJA2PBXfFqAJRDBJeiNDQ80DtOr2Q6Kg0btpS9lyyKmzBDp4Aub5uLAd8bWgOFHVjr_zleG9cQWRXCu3tYE01ZzNXhmfimJSABTaXttWU-M-flhL11IWWR4sUT9QtkJMXE3_58URbejiiyFA30S4utXg58hvXO5mOjB9axuxwj18pm1wc


A actividades da UDC é unha oportunidade para coñecer esta metodoloxía e aprender como 
protexer e desfrutar dos ríos, e un primeiro paso para crear un grupo autónomo de protección 
dos ríos. 
Nesta ocasión estudamos o treito do río do Lagar situado entre o Edificio de Servizos Centrais 
de Investigación e a Facultade de Economía e Empresas. O río do Lagar nace nos montes da 
Zapateira e aliméntase de mananciais procedentes co Monte da Fraga e os campus da 
Zapateira e Elviña. 
Os resultados desta inspección indicaron un nivel de auga inferior ao de anos anteriores, 
debido á seca dos últimos meses. A calidade o regato sitúase entre deficiente e moderada, de 
acordo dos indicadores de macroinvertebrados atopados. O bosque de ribeira tamén ten baixa 
calidade debido a forte antropización (axardinamento, canalización) do lugar. 
 

4. Elaboración de viveiro para a reforestación do Monte 
da Fraga 
O 2 de novembro aprendeuse a elaborar un viveiro coa 
idea de continuar a reforestación do Monte da Fraga con 
árbores autóctonas. O obradoiro foi impartido pola Asoc. 
Ecoloxista ADEGA. Esta actividade comezou cunha 
explicación sobre o proxecto de restauración do Monte da 
Fraga. Fíxose un pequeno roteiro na procura de landras e 
castañas para usar como sementes, porén, como non se 
atoparon moitas debido a que este ano as landras caeron 
antes e moitas son moi cativas pola xuventude das árbores 
deste monte, fixemos o viveiro con landras recollidas en 
Pontevedra dunha carballeira ben madura.  

Unha vez realizado o percorrido, fíxose o noso viveiro 
usando recipientes reutilizados que trouxeron as persoas 
asistentes ao obradoiro. O substrato usado foi terra dunha 
antiga horta de estudantes da Facultade de Ciencias e 
compost feito a partir dos residuos  orgánicos das 
cafeterías do campus. Deixáronse os recipientes á 
intemperie e unha persoa ficou encargada de quitarlle as 
malas herbas e regar se fose preciso. Cando as condicións 
climáticas sexan as axeitadas a semente brotará dando lugar a unha nova planta. Calcúlase que 
na primavera se poderán transplantar ao Monte da fraga, nunha nova actividade de 
reforestación participativa. 

 

 

 

 

 



5. Depuración ecolóxica e autoxestionada 
O 15 de novembro organizouse unha conferencia sobre a 
depuración por humidal impartida por un experto nesta 
materia, David De la Varga da empresa SEDAQUA (spin off da 
UDC), doutorando pola UDC. Posteriormente visitouse a planta 
piloto situada no Monte da Fraga. 

A depuración en humidais construídos adáptase a calquera 
nivel de escala, desde a vivenda unifamiliar,até aldeas e vilas 
duns poucos miles de habitantes. Trátase dun sistema de 
fitodepuración, depuración mediante plantas como xuncos, 
espadanas ou carrizos, que non consume enerxía nin precisa 
de produtos químicos. Procesos naturais para unha vida máis 
sostible. 

Na actividade puidéronse coñecer os fundamentos e as 
técnicas construtivas deste tipo de depuradora, a situación na 
Galiza, e mesmo visitar unha planta piloto demostrativa. 

 

6. Eliminación de flora exótica invasora 
A actividade tivo lugar o 16 de novembro. É unha actividade de concienciación da 
problemática das especies exóticas invasoras (EEI) na Galiza e foi impartida pola Asoc. 
Ecoloxista ADEGA. 

Aproveitando que a exposición sobre invasoras estaba na 
Escola Universitaria de Arquitectura técnica, comezamos alí a 
actividade facendo unha visita guiada á exposición 
explicando a problemática, As especies exóticas invasoras 
son a segunda causa de perda de biodiversidade no mundo 
segundo a IUCN só despois da fragmentación dos hábitats, 
nos ecosistemas insulares é a primeira causa de perda de 
biodiversidade. Na parte práctica da actividade achegámonos 
ao Monte da Fraga a identificar as diferentes especies de 
flora invasora que habitan no noso monte como son o 
Eucalyptus  globulus, Cortaderia selloane ou a Buddleja 
davidii. 

Unha vez identificada procedemos a eliminación dalgúns 
exemplares e matas destas especies, de forma mecánica 
usando ferramenta manual, tendo en conta a normativa do 
voluntariado ambiental.  

Loxicamente nunha actividade deste tipo non se consegue erradicar as numerosas invasoras 
presentes, porén se ano tras ano se dá continuidade ao seu control, non deixando que se 
estenda e ocupe máis territorio no Monte da Fraga (as novas plantas son de fácil erradicación 
polo voluntariado), poderase controlar e chegar a erradicala.  

 



7. Seguimento e posta en valor da charca no Monte da 
Fraga 

O 22 de novembro celebrouse unha actividade relacionada 
con estes pequenos e descoñecidos ecosistemas, fonte de 
riqueza e biodiversidade sobre todo ao falar de anfibios, 
libeliñas, etc... Nun primeiro momento estaba planificado 
facer unha inspección na charca construída no Monte da 
Fraga no ano 2013, máis esta charca é temporal e debido a 
seca nos últimos meses a charca ficou sen auga polo que 
non era posible facer a inspección. A actividade 
reformulouse a unha mesa redonda co tema recuperar 
pequenos espazos da paisaxe: exemplos de recuperación de 
charcas. En primeiro lugar falou Cosme Damián Romay 
(biólogo e doutorando da UDC) sobre o proxecto de 
recuperación de charcas do Grove no que participou e 
pasado, presente e futuro das charcas da Coruña. 

Posteriormente Ramsés Pérez, educador ambiental de 
ADEGA falou do proxecto “Charcas con vida” e da 
recuperación de charcas no Macizo central. 
Lamentablemente esta actividade tivo pouca repercusión, 
xa que so participaron nela cinco persoas. 

 

8. construción de caixas niño para morcegos 
O 30 de novembro organizouse a octava e última actividade deste ciclo, a construción de 
caixas niño para morcegos, impartida pola empresa Sorex, 
Ecoloxía e Medio Ambiente. 

Esta actividade tivo dúas partes diferenciadas, unha primeira 
onde se explicou a necesidade da construción destes 
refuxios e como construílos, e dicir, que cousas a ter en 
conta. E unha segunda que foi instalar as caixas nas árbores 
do Monte da Fraga.  

Aproveitando esta actividade baixáronse, limpáronse e 
reparáronse dúas caixas feitas en anos anteriores, que tras o 
paso do tempo estábanse abrindo. 

A actividade tivo unha gran aceptación entre o público 
asistindo persoas de diferentes idades incluso menores 
acompañados de persoas adultas. Ficou xente en lista de 
agarda, xa que tivemos que limitar polo espazo e materiais. 

 

 



Exposicións:  
1. Exposición sobre as especies exóticas invasoras, “ unha invasión silenciosa, a 

biodiversidade baixo ameaza” estivo exposta no hall da Escola Universitaria de 
Arquitectura Técnica desde o 15 de novembro ao 30 de novembro. 

2. Exposición sobre a compostaxe, “A compostaxe e o compost, os seus beneficios e a 
súa función; da teoría á práctica” estivo exposta no hall da Facultade de Filoloxía desde 
o 15 de novembro ao 30 de novembro, na Escola Técnica Superior de Arquitectura do 
1 ao 14 de decembro, e na Facultade de Ciencias do 14 ao 21 de decembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitaria  de Arquitectura Técnica Facultade de Filoloxía 

Facultade de Ciencias Facultade de Arquitectura 

Exposicións de Compostaxe e Especies Exóticas Invasoras en 
diferentes facultades do campus de A Zapateira 



Anexo: Algunhas fotografías das actividades 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morcegos, escoitando o que non se escoita 

Bioblitz, descuberta da  biodiversidade 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proxecto Ríos, o río Lagar 

Elaboración dun viveiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Depuración ecolóxica e autoxestionada 

Eliminación de flora exótica invasora 



 

 

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construción de caixas niño para morcegos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Proxecto na prensa 


