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“Fragas do Mandeo” cumpre
tres anos protexendo a paisaxe
e riqueza natural da comarca

A entidade supera os 64.000 metros cadrados de bosque protexido 

En 2010 naceu na bisbarra

betanceira a entidade de custodia

do territorio “Fragas do Mandeo”

co fin de protexer a biodiversidade

e a paisaxe de As Mariñas. Tres

anos despois da súa creación,

supera os 64.000 metros cadrados

de bosque protexido.

Fragas do Mandeo traballa na

conservación da riqueza natural da

comarca mediante a adquisición

de montes de interese ambiental

aos veciños que llos queiran ven-

der. Dende a compra, eses montes

destínanse a perpetuidade á con-

servación dos hábitats naturais,

buscando preservar a biodiversida-

de local, que conta con máis de 50

especies ameazadas, tal e como

explicaron fontes da entidade.

Doazóns

A compra dos terreos realízase

coa axuda de asociacóns da bisba-

rra e de doadores particulares que

achegan as cantidades que libre-

mente deciden. 

A totalidade das doazóns destí-

nase a aboar a compra dos montes

e, a pesares de non contar con nin-

gunha axuda gubernamental e no

contexto de crise económica actual,

Fragas do Mandeo logrou a titula-

ridade de ao redor de 60.000

metros cadrados de terreo. O resto

da superficie custodiada son parce-

las cedidas polos seus propietarios.

A maior parte destes montes están

na ribeira do Mandeo, no munici-

pio de Coirós. As abruptas ladeiras

do val fluvial están sendo coloniza-

das por especies de árbores inva-

soras como eucaliptos, robinias,

acacias de madeira negra... o que

afecta negativamente á paisaxe e

aos ecositemas naturais. Coa elimi-

nación destas especies exóticas nas

fincas custodiadas e coa posterior

reforestación con especies autócto-

nas, Fragas do Mandeo trata de

conservar a riqueza natural para

goce de veciños e visitantes, tal e

como explicaron.

Outro dos focos de actuación da

entidade é a lagoa de Sobrado dos

Monxes onde ten dúas fincas.

Nunha delas está instalado o

observatorio ornitolóxico no que

acaban de realizar labores de

mantemento e a instalación de

dous paneis informativos.

Dende o seu nacemento, Fragas

do Mandeo anima a todas as per-

soas interesadas na conservación

do medio ambiente da bisbarra a

implicarse directa e activamente en

actuacións eficaces e duradeiras. 

Todo o traballo que realiza a enti-

dade é sacado adiante por volunta-

rios que lle adican o tempo libre do

que dispoñen e o seu financiamen-

to baséase en pequenas doazóns,

algunhas tan modestas como un

euro ao mes.

As persoas interesadas en contac-

tar coa Fundación Fragas do Man-

deo poden facelo por teléfono no

981105903, por email:

correo@fragasdomandeo.org ou

visitar a web www.fragasdoman-

deo.org.
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Rastrillo 

O vindeiro 8 de setembro

Fragas do Mandeo organiza

o cuarto e último rastrillo do

ano que se realizará na Praza

do Campo desde as dez da

mañá ata as dúas da tarde.

Con esta iniciativa a Funda-

ción recada fondos para os

seus proxectos de custodia e

conservación.

As persoas que desexen

doar obxectos para o rastrillo

poden contactar coa funda-

ción.
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Betanzos acolle a II Semana
de Custodia do territorio nas
Mariñas e Terras do Mandeo
Organizada pola Asociación de Desenvolvemento Rural

Mariñas-Betanzos e a Fundación Terras do Mandeo

Betanzos acollerá entre o 22 de

setembro e o 6 de outubro varias

das actividades programadas den-

tro da II Semana de Custodia do

territorio nas Mariñas Coruñesas e

Terras do Mandeo. A iniciativa

está organizada pola Fundación

Asociación de Desenvolvemento

Rural Mariñas-Betanzos e a Fun-

dación Fragas do Mandeo.

A programación comeza o

domingo 22 cunha xornada de

voluntariado que consistirá na lim-

peza de plantas invasoras e de

lixo na praia da Alameda, en

Ponte do Porco.

O xoves 26 ás 20:30 horas no

salón Azul do Liceo o ornitólogo

Antonio Sandoval ofrecerá a

ponencia titulada “¿Para qué sir-

ven las aves?

Entre o 26 de setembro e o 10 de

outubro a Planta Alta do Liceo

acollerá a mostra “Unha ollada

natural” do ilustrador Calros Sil-

var.

O sábado 28 de setembro o

Liceo acollerá a xornada titulada

“Custodia do territorio e apadriña-

mento: a implicación cidadá na

conservación da natureza” e

inclue seis conferencias que se

desenvolverán no Salón Azul do

Liceo entre as 9:30 horas e as

17:45 horas.

O domingo 29 de setembro

haberá unha actividade de volun-

tariado coa limpeza do río Mendo

dende a ponte das Moas ata Roi-

beira, nun percorrido de 10 km.

O sábado 5 está programada

outra actividade de voluntariado

titulada “Des-eucaliptización nas

fragas do río Mandeo” na que as

persoas que se sumen poderán

colaborar na eliminación de euca-

lipto nas fincas mercadas por Fra-

gas do Mandeo.

Por último, as xornadas pecha-

rán cunha excursión o domingo 6

de outubro á lagoa de Sobrado. A

visita inclúe un percorrido guiado

por especialistas polas fincas e o

observatorio que custodia Fragas

do Mandeo na súa contorna. Os

participantes observarán as aves e

achegaranse ao mosteiro. A saída

será ás 9:00 horas dende o ambu-

latorio de Betanzos con chegada

aproximada ás 18:00 horas.

Para participar en calquera das

actividades incluidas nesta progra-

mación deben contactar coa Fun-

dación Fragas do Mandeo no

teléfono no 981105903, por

correo electrónico: correo@fragas-

domandeo.org ou visitar a web

www.fragasdomandeo.org.
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