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QC: Presidente dá Confederación Hidrográfica do Miño-§il

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

SerafÍn

ExpóN:
Que, alertados Por uh socio da presencia da planta acuática invasor a Ludwigia graruliflora no úo Barbaña
ao seu paso pola cidade de Ourense, un equipo de SGHN ven de percorrer o treito urbán de dito río e de
confirmar a existencia de múltiples matas de dita especie ao longo do rlo Barbaña entre a confluencia do
seu afluente Barbañica e case a súa desembocadura no río Miño.
Que as circunstancias actuais son moi favorables para a erradicación da especie, pois non forma masas
conünuas, o nivel de auga é moi baixo e o acceso é moi doado, facílitando o traballo de reürada da canle
e de tansporte da biomasa de Lu dwigia grandiflora para unha xesüón segura da mesma.
Que, de non actuar de inmediato, existe un risco moi elevado de que a especie aumente a súa cobertura no

rlo Barbaña e de que chegue ao rlo Miño, o cal farla moi difícil e custosa (senón imposible) a súa
erradicación.

SQLICITA:

Cor,r.*raión da Natureza organice e leve a cabo coa máxima urxencia (dlas ou,
como moito, semanas) unha campaña para a ertadicación de Ludwigin grandiflora no treito urbán do rlo
Ba¡baña en Ourense cldade.
Que a Dirección Xerul du
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