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Asunto: Seca, lumes e tempadas de caza e pesca (2).

Serafln

J. González Prieto, en nome e representació'n da Sociedade Galega de Historial Natural (en adiante
SGHN), na súa cualidade de P{esidente da asociación,

ExpóN:
Que tendo en consideración a seca dest¡e arro 2077, a afección dos incendios forestais ao teritorio tanto
neste ano como nos dous anteriores e a necesidade de asegurar zonas de refuxio e alimentación para a
fauna, terrestre e acuática, e dando continuidade ao noso escrito de SGHN de 10-70-2077, aínda non
respostado.

SOLICITA:

1. Que

a Dirección Xeral de

Patrimonio Natural informe a SGHN sobre:

a. Os terreos de cada TECOR nos que

se restrinxiu ou prohibiu a práctica da caza nesta tempada,
especificando si están queimados, neste ano ou nos dous anteriores, ou son de protección da fauna.

b.
2.

Os acoutados de pesca nos que se restrinxiu ou prohibiu a práctica da pesca nesta tempada.

Que, no caso de non terse realizada alnda ningunha actuacióry a Dirección Xeral de Patrimonio Natural

interveña urxente e expllcitamente:

a. Prohibindo a caza polo menos nun radio de 1000 m arredoi

das zonas queimadas neste e nos dous

anos anteriores-

b. Prohibindo

a caza onde a seca teña

agravado a situación da fauna

e

nun radio de 1000 m arredor da

zona.

c. Prohibindo a Pesca nos acoutados cunha baixada significativa do nivel da auga e nos tramos
adxacentes polo menos nunha lonxitude de 1000 m.

d. Desenvolvendo aqueloutras actuacións que poidan mitigar

os danos sobre a fauna afectada.

En Sanüago de Compostela a 25 de outubro de 2017
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Serafín GoniáIéz Prieto
Presidente SGHN
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