
O río Grande de Xubia pasa a rentes do

núcleo urbano de San Sadurniño,

circunstancia que foi aproveitada para a

realización dun paseo fluvial de cara a

facer das súas ribeiras un espazo natural

para o lecer e o goce dos veciños e

veciñas.

A calidade ambiental desta área certifi-

couse coa súa inclusión na Rede Natura

2000, dentro do Lugar de Interese

Comunitario Xubia-Castro, que abran-

gue boa parte do curso do río Grande de

Xubia e do seu afluente principal, o

Castro, así como da veciña serra graníti-

ca do Forgoselo.

Porén, todos e todas somos testemuñas

de como o progresivo deterioro dos

hábitats naturais, o uso indiscriminado

dalgunhas especies, e as grandes modi-

ficacións que sufriu o noso contorno

natural nos últimos tempos repercuten

de xeito negativo nos ecosistemas, nas

paisaxes, e na calidade de vida do con-

xunto da cidadanía.

Partindo deste contexto o Concello de

San Sadurniño quere mudar a lóxica

imperante e centrar o seu desenvolve-

mento no aproveitamento responsable

dos seus recursos e na protección do seu

patrimonio.

Por esta razón, o Concello está a desen-

volver un proxecto innovador para a

mellora e a recuperación ambiental da

ribeira do río Xubia: o ARBORETO GALE-

GO DE SAN SADURNIÑO.

Información sobre o Arboreto Galego de San Sadurniño e a Recuperación da Ribeira do Río Xubia:

Concello de San Sadurniño
Avda. Marqués de Figueroa

Tlf. 981490027

correo@sansadurnino.dicoruna.es
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Para comunicar cada un destes conxuntos boscosos deseñáronse unha serie de carreiros peonís. Asemade cada grupo e cada especie forestal con-

tan con paneis que conteñen a súa denominación e mais unha descrición con fotografías e mapas.

Os obxectivos fundamentais do proxecto son a preservación e mellora deste espazo natural, así como protexer e dar a coñecer a nosa flora autóc-

tona, particularmente nestes momentos de desenvolvemento incontrolado, nos que o noso valioso patrimonio natural encóntrase seriamente ame-

azado. Por iso, de maneira máis concreta, as funcións deste Arboreto son:

Función cultural e educativa: permite ver a heteroxeneidade e diversidade do legado patrimonial botánico galego, así

como sensibilizar de cara á súa conservación e protección

Función de protección: posibilita salvagardar e conservar a biodiversidade e o patrimonio vexetal autóctono

Función documental: serve para difundir entre os visitantes os coñecementos sobre a vexetación autóctona galega

Función recreativa: achega un novo espazo á cidadanía, abríndoo a actividades socioculturais e festivas

Función de acondicionamento vexetal: permite a reprodución e difusión de especies, trala posterior recolleita de

sementes

Función turística: convértese nun reclamo turístico para aquelas persoas que queiran gozar da beleza da natureza

galega, e polo tanto posibilita a creación de emprego e riqueza

Para a realización deste proxecto o Concello de San Sadurniño contou coas axudas económicas de AGADER, a Deputación da Coruña e a Fundación

Biodiversidad.

Un Arboreto é un xardín botánico adica-

do á protección e cultivo de especies

leñosas e fundamentalmente árbores.

O Arboreto de San Sadurniño está

nunha finca municipal, situada entre a

estrada Ferrol - Ortigueira e o río Xubia.

Nas súas proximidades están o Centro

de Día e o Pazo da Marquesa, cos seus

xardíns, e comparte espazo e proxecto

coa Horta de Conservación das froiteiras

autóctonas que xestiona a AGFA do

Eume.
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Este é un Arboreto innovador, que está dedicado á recom-

pilación das 7 formacións arbóreas máis representativas de

Galicia. Hai que ter en conta que a nosa terra é un territorio

de transición bioclimática, que actúa de fronteira entre a

rexión Eurosiberiana e a Mediterránea, e por iso poderemos

atopar:

1. Carballeira e Reboleira: formada por carballos, rebo-

los ou carballos albar

2. Souto: dominado polos castiñeiros

3. Teixedal: de escasa extensión en Galicia por mor de

condicionantes climatolóxicos e pola explotación da

madeira de teixo

4. Bosque de ribeira (Ripisilva): mestura de salgueiros,

ameneiros, bidueiros, freixos...

5. Faial: predominio das faias, moi escasas en Galicia

por preferir solos calcáreos

6. Sobreiral: as sobreiras ou cortizas son abondosas no

sur e interior de Galicia

7. Fraga: a máxima expresión do bosque mixto de car-

ballos, castiñeiros, bidueiros, loureiros ou acivros

Arboredo Galego de
San Sadurniño
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