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QUE É UNHA RESERVA DA BIOSFERA?

Como chegar?

Máis información sobre a Reserva de Biosfera

Centro etnográ�co 
do río Mandeo

Sauce

Centro Etnográfico do río Mandeo

Este centro ofrécelle ao público visitante unha completa visión do patrimonio cultural, etnográfi-
co e natural de toda a cunca do río Mandeo mediante unha elaborada exposición interactiva.

Conta tamén cunha valiosa dotación de aulas, salas e laboratorio que, xunto á posibilidade de 
aloxarse no seu albergue, con cociña propia, permite realizar xornadas, obradoiros ou 
campamentos. A súa proximidade á variante do Camiño Primitivo que conectaba co Camiño 
Norte de Santiago permite complementar a Ruta Xacobea descubrindo e desfrutando do noso 
patrimonio natural e cultural. Moi preto, en Sobrado, pode visitarse o Mosteiro e a lagoa, así 
como o Campamento Romano da Ciadella, que está moi próximo.

A natureza de Curtis comparte características dos mosaicos do 
medio rural e natural e das súas canles fluviais. Os prados 

para a alimentación do gando, dedicados na súa maioría a 
herba e millo para forraxe, alternan entre si cos cultivos 

forestais e con bosques de autóctonas, como acivros, 
loureiros, salgueiros, etcétera.

As sebes funcionan como 
hábitat que ofrece refuxio a 

multitude de especies animais 
adaptadas a esta contorna 

antropizada, desde lagartos 
arnais a ratos de campo, 

pasando por donicelas, 
pequenas aves, insectos...

Pero este mosaico dominante quedaría 
incompleto sen os pequenos bosques ou 

manchas de carballo e, sobre todo, de 
bidueiro. O bidueiro é unha valiosa 
especie que ocupa solos pobres ou 

inclinados, ou coloniza áreas encharcadas 
formando manchas monoespecíficas. 

Convive con freixos e salgueiros nos bosques 
de ribeira. Enriquece os solos e favorece a 

ocupación por outras especies.

A variedade de 
formacións vexetais fai 

que a cunca alta do 
Mandeo sexa rica en 

cogomelos, sobre todo as 
asociadas a bidueiro, 

carballo e piñeiro.

Nos paseos polas cristas divisorias coa provincia de Lugo 
da serra da Cova da Serpe e nas súas devasas, podemos 

achar pegadas do fuxidío lobo, presente en todas as serras 
galegas. Especialmente os sinais territoriais que fan os 

grupos familiares depositando as súas dexeccións no alto 
de rochas singulares, 

de cristas ou de 
devasas.

O aldraxado lobo é a única baza 
natural coa que contamos para 
controlar a explosiva expansión 
do xabaril e mitigar os seus cada 
vez maiores danos na agricultura 
e na gandaría.

As aves máis singulares na 
paisaxe de manchas de 

bidueiros, matogueira de toxo 
e breixo de media montaña e 
ribeiras fluviais son a papuxa 

do mato, o poderoso corvo, a 
tartaraña cincenta ou a aguia 

cobreira.

Os ríos son a outra 
riqueza natural de Curtis. 
Un ambiente acuático 
rodeado por manchas 
de bosque autóctono 
como carballeiras e 
bosques de ribeira, fogar da 
londra, a toupa de río, a troita, 
varias especies de anfibios... A 
diversidade nesta contorna a 
medio camiño entre o natural e o 
rural é altísima.

Lobo

Corvo

Londra

As breixeiras e a matogueira baixa son 
formacións vexetais de grande interese e 
beleza, especialmente nas súas variadas 
épocas de floración. Cobren os terreos 
transformados e abandonados polo ser 

humano ou que sufriron incendios, 
perdendo as súas primitivas masas de 

arboredo. Cando colonizan estes terreos, 
acaban por favorecer a nova aparición de 

árbores pioneiras, como o bidueiro, o 
salgueiro ou a abeleira.

Biduiero

Brixo

Amanita muscaria

info@marinasbetanzos.gal
+34 981 669 541

Zonas Núcleo da Reserva

ZEC Costa Dexo

ZEC Costa da Morte

Esteiro do río Baxoi

ZEC Encoro de 
Abegondo - Cecebre

Brañas de Deo

Serra da Cova da Serpe

Aula do Mar

Aula de Natureza 
do Muíño Vello

Aula de Natureza 
de Abegondo

Centro Etnográ�co 
de Teixeiro

CEIDA

ZEC Betanzos - Mandeo

Centro de visitantes 
do río Mandeo

A CORUÑA

Aula da ría
Xardín botánico 
O Burgo

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo é 
unha das seis reservas da biosfera coas que conta Galicia e 
que en total representan o 25 % do territorio da comunidade 
autónoma.
A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo, declarada pola UNESCO en 2013, alberga unha 
superficie de 116.000 ha que acolle 49 tipos de hábitats 
naturais declarados de interese pola Unión Europea, 12 
deles considerados como prioritarios para a conservación. 
Fogar de 195.000 persoas, este territorio abrangue os muni-
cipios de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, 
Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, 
Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado.

O Programa Persoa e Biosfera da UNESCO (Man and the 
Biosphere Programme, en inglés) ten como obxectivo fomen-
tar o desenvolvemento sustentable nas zonas do planeta de 
maior representatividade natural. Estes lugares ou áreas 
coñécense como “reservas da biosfera” e forman unha rede 
mundial.
As reservas da biosfera están comprendidas por distintas 
áreas: a zona de maior interese ambiental (zona núcleo), a 
área que rodea esta zona (zona de protección) e o resto do 
territorio (zona de transición). A súa función non é soamente 
a protección da biodiversidade que acollen, senón tamén o 
desenvolvemento económico e humano, a investigación e a 
educación.

CONSELLOS PARA AXUDAR A 
CONSERVAR ESTE ESPAZO NATURAL

Respecta a natureza e os seres vivos, non 
molestes os animais nin arranques plantas. Se 
recolles cogomelos, faino con responsabilidade.

Colle os residuos que xeres e deposítaos no 
contedor e, se é posible, sepáraos para reciclar.

Camiña sempre polos sendeiros para evitar 
danar a flora ou a fauna.

Reduce o ruído para non escorrentar a fauna 
nin molestar outros visitantes.

O lume pode destruír a vida. Non acendas 
fogueiras nin tires cabichas.

Non circules co coche, a moto ou o quad fóra 
das estradas, e faino a unha velocidade 
moderada.

Non abandones animais exóticos, xa que 
causan un dano irreparable no equilibrio 
ecolóxico da natureza.

Goza deste espazo e do contacto coa natureza. 
Volve visitalo noutras épocas do ano.

Descubre tamén o Programa de Voluntariado da 
Reserva de Biosfera. 

Faite voluntari@!
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Para un paseo polo Carregal

SM.02 Ruta paseo fluvial de Carregal
Lonxitude: 1,77 km
Duración aprox.: 1h
Dificultade: baixa
Percorrido: lineal

Para pescar no río Mandeo

1. Ponte do Arco- 
Morangueiros

700 m, lineal

2. Ponte Marzá-
Ponte do Mandeo

600 m, lineal

Para descubrir a 
historia de Curtis

Camiño Norte ao seu paso polo 
municipio de Curtis. Guía do 
peregrino a Santiago de 
Compostela.

Para exercitarse en bici

SM.01 Ruta BTT Cova da Serpe
Lonxitude: 25,95 km
Dificultade: doada
Percorrido: circular

1.200 séculos de historia

Igrexa de Santaia

Ao longo do tempo, culturas e pobos diferentes 
habitaron este concello. Podemos coñecer algo das 
súas vidas, ritos e costumes a través dos restos que 
chegaron ata hoxe.
Desde as pezas líticas talladas do xacemento 
paleolítico de Maques de Abaixo, pasando polos 
túmulos megalíticos de Estreviz e Montouto (Foxado) 
correspondente ao Neolítico, os restos do castro de 
Castromelas ou Remourán na mesma parroquia e 
correspondentes á Idade de Ferro, ata os muíños e 
igrexas medievais, Curtis posúe un patrimonio 
histórico arqueolóxico que abrangue un 
inimaxinable abano de máis de 10.000 anos.

Numerosos pasos salvan as augas do 
Mandeo no concello de Curtis, desde os 
tradicionais, de simples lousas situadas 
sobre piares verticais (o de Casas do Río, 
ou os lousados como o de Marzá ou de 
Morangueiros), ás pontes de arco como 
a de Samel. Todos eles tiveron e teñen a 
misión de facilitarlles o camiño aos 
viaxeiros e ás mercadorías.
Ao longo de calquera destas canles 
aparecen, como salpicados no territorio, 
os muíños de río. En Pontavila, A Braña, 
O Penedo, Mandeo de Abaixo e noutros 
lugares permanecen mostras desta 
arquitectura, tan ligada á historia e á 
cultura do pobo galego.

A importancia da auga

Puente de Samel

O límite oriental de Curtis márcao 
a serra da Cova da Serpe, 
fronteira natural coa provincia de 
Lugo. As súas alturas máximas 
roldan os 640 metros no extremo 
suroriental, compartidos con 
Sobrado e Guitiriz. Non obstante, 
o cumio de referencia é o monte 
Enxameado, vértice xeodésico de 
602 metros de altitude, 
practicamente entre Curtis, 
Sobrado e Vilasantar.

A Serra da Cova da Serpe

A lagoa foi construída polos monxes entre os 
anos 1500 e 1530. A súa finalidade era 
facilitar auga corrente para o interior do 
mosteiro e regar prados e cultivos, ao tempo 
que aproveitaban a pesca para substituír a 
carne en tempos de coresma. En 1992 a 
Sociedade Galega de Historia Natural asina 
un acordo de xestión por 10 anos e en 2010 
é cedida á Fundación Fragas do Mandeo, que 
mantén o observatorio e a contorna ao tempo 
que recuperan o hábitat orixinal en pequenas 
parcelas que a lindan desde entón. Na 
actualidade alberga un elevado número de 
especies animais e vexetais: 13 especies de 
libélula, tritón marmorado, ra de Santo Antón, 
ra patilonga, mergullón cristado, galiñola 
negra, gabián, azor...

A Lagoa de Sobrado, de fonte de alimento 
a reserva de biodiversidade

Vértice 
xeodésico 
monte 
Enxameado

Desde 1931 ten o recoñecemento como 
Ben de Interese Cultural e en 2015 foi 
declarado Patrimonio da Humanidade. 
Atópase na antiga Vía Romana XIX do 
Camiño de Santiago. O mosteiro, 
fundado no ano 952, mantén hoxe en día 
unha comunidade de monxes cistercienses 
(Orde Cisterciense da Estreita 
Observancia). A súa vida, dedicada á 
contemplación, transcorre entre a oración 
e os traballos manuais nunha explotación 
agraria de vacas de leite, nunha fábrica 
de doce de leite, na horta e noutras 
tarefas diarias. Tamén é lugar de acollida 
para hóspedes e peregrinos.

Sobrado dos Monxes: 
1.000 anos de historia

Mosteiro de Sobrado dos Monxes. 
Concello de Sobrado

A uns metros do Centro Etnográfico de Teixeiro 

arranca unha pequena ruta que nos leva a 

coñecer o bosque de ribeira típico desta zona: 

carballos, ameneiros, abeleiras... darannos 

sombra e frescor no verán facendo máis grato o 

paseo. Multitude de aves refúxianse e buscan 

alimento nas súas pólas: gabeador, papuxa das 

amoras, estorniños negro e pinto... Nos campos 

que o bordean, corvo pequeno, pica dos 

prados, merlos e outros farán as nosas delicias. 

As libélulas percorrendo en voo sinuoso as 

marxes do río na procura de insectos son 

seguidas na súa viaxe polos zapateiros que 

esperan facer o mesmo na superficie da auga. 

Fentos, silveiras, toxo... tapizan o solo 

achegándolle e obtendo nutrientes no seu ciclo 

anual.

Ruta �uvial de Carregal: 
un paseo polo bosque de ribeira

Centro etnográ�co 
del río Mandeo
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Serra da C
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TEIXEIRO

MONASTERIO 
DE SOBRADO

LAGOA 
DE SOBRADO

15 min /13,6 km
Teixeiro - Monasterio

9 min /4,4 km
Monasterio - Lagoa
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