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Sra. Directora Xeral de Patrimonio Natural

Consellería

de Medio Ambiente

e

Ordenación do Territorio
Xunta de Galicia

Asunto: Seca, lumes e tempadas de caza e pesca,

SeraflnJ. González Prieto, en nome e representación da Sociedade Galega de Historial Natural (en adiante
SGHN), na súa cualidade de Presidente da asociacióru

uxpóN:
Que as condicións meteorolóxicas ao longo do t1lümo ano hidrolóxico levaron a activar recentemente os
protocolos de alerta por seca na Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil e en seis zonas da Demarcación
Hidrolóxica de Galicia Costa, con previsións pouco alentadoras de que a situación hid¡olóxica mellore en

outono.
incidencia dos lumes forestais nalgunhas zonas de Galicia, especialmente na provincia de Ourense,
ao longo do presente ano está a ser especialmente grave.

Que

a

Que tanto as condicións de grave seca como os danos provocados polos lumes teñen importantes
consecuencias nas poboacións silvestres de fauna (e flora),

Por todo o cal,

SOLICITA:
Que a Dirección Xeral de Patrimonio Natural e informe a SCHN sobre:

-

As propostas e previsións que manexa para a tempada de caza e pesca fluvial a nivel xeral.
Os TECOR afectados por incendios forestais e medidas que se van a adoptar neles para a presente
e as vindeiras tempadas de caza.

En Santiago de Compostela a 10 de outubro de 2017
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Serafín González Prieto
Presidente SGHN

Entidade
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