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A fraga do Calvo,
catalogada coma “Espazo Natural de Interese Local”,
comprende 80 ha. caracterizadas pola súa espesura e
abundancia de especies.
Abrazando o río Calvo practicamente dende o seu nacemento,
noutro tempo este rico espazo foi creado para explotación
do Mosteiro de Sta. María de Melón, sendo esta a orixe do vello Souto.
Tras varias décadas sen ser aproveitada, a fraga converteuse
nunha zona case virxe e chea de lendas...
Río Calvo

Río Deva

Camiñando pola fraga podemos observar árbores centenarias
dominando o carballo, acompañado de amieiros, bidueiros,
lonxevos castiñeiros, cerdeiras e outras especies como acivros,
escarabuñeiros, loureiros... Árbores de formas
caprichosas, vestidas de musgo, que nos transportan a un mundo
de lendas e fantasía onde deixar voar a imaxinación sobre unha
alfombra de follas, hedras e madreselvas.

Fraga do río Calvo
Un lugar máxico onde o tempo
se detén e a vida flúe
con toda a súa enerxía...

A fraga do Calvo está atravesada por numerosos nacentes e
cursos de auga que alimentan o río do mesmo nome, creando
un microclima húmido de verdes ribeiras de musgos, liquens e
fentos difuminados as veces entre brumas e néboas. Un recorrido
de cores intensas e frescas salpicado en primavera e verán de
narcisos, violetas, amorodos e outras flores e froitos silvestres;
unha explosión de amarelos, ocres e laranxas nas estacions frías.

Puntos de interese:
1.A Ponte
2.As Caldas
3.Muíño de Sampaio
4.Fraga do río Deva
5.Cruceiro da Balsada

6.O Camiño Real
7.O Feirón
8.Igrexa
9. Camiño dos Defuntos
10.Fraga do río Calvo

11.Camiño da Raíña
12.Regueiro de Porto de Bois
13.Camiño a Vilariño
14.Regato de Portacerdeira
15.Monte da Pereira

Respecte o entorno, non faga lume nin tire lixo.
Prohibido a vehículos a motor.
Recomendado todo o ano, excepto tempo moi chuvioso.

16.Muíño do Arendo
17.Peña de Francia
18.Camiño a San Martiño
19.Río Oulo
20.Sobreiral

21.A Ibia
22.Ponte Taín
23.O Formigueiro
24.A Chan de Bidueiros
25. Coto da Vella

Estamos ante un ecosistema sensible de delicado equilibrio, onde habitan
especies protexidas como o“Carabus galicianus”un pequeno e vulnerable
escaravello; a “Chiglossa lusitanica” unha píntega endémica;
ou especies vexetais en perigo como o “Narcisus cyclamineus”.
A fraga serve de acocho a mamíferos como lontras, garduñas,
doniñas, teixugos e musarañas, ademais de raposos e xabarís.
Tamén é escenario perfecto para os cantos de bufos, curuxas e mouchos,
e pequenos paxaros como merlos, ferreiriños, petos verdes, etc...

Facebook.com/pages/As-Fragas-e-Levadas-do-Calvo-e-Deva

Promotores:
Asociación de Veciños

De Parada (A Paradanta)

Carballo: Qercus robur
Amieiro: Alnus glutinosa
Bidueiro: Betula pendula
Castiñeiro: Castanea sativa
Cerdeira: Prunus avium
Acivro: Ilex aquifolium

Colaboran:

Escarabuñeiro branco: Crataegus monogyna
Escarabuñeiro negro: Prunus spinosa
Hedra: Hedera helix
Loureiro: Laurus nobilis
Madreselva: Lonicera caprifolium

