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Serafir J. González Plieto, en norne e representación cla Socieclacle Galega de Historial Natulal (en atliante
SGHN), na súa cualidade de Plesiclente da asociación,

nxpóN:
1. Que SGHN ven de corlecer divelsos

casos de afección á fauna dulante as operacións de limpeza clos
.tanques de auga contla os incendios folestais. Hai que sublirlar clue en ocasións esa limpeza afecta a
especies plotexidas conpoboacións enregresión tanto anivel local como mundial (p.ex. anfibios)e tar.nén
a outras especies srlstento dad anteliores e/ou clue aproveitan os pnntos c{e auga ao veren reduciclos os
seus lrábitats.

2.

Que a tal "limpeza", que puidela sel necesalia nalgúns casos, conleva a elimiración da cobertura vexetal
que alimenta e actbilla ás especies presentes, o que clebe ser ticlo en conta á hora de avaliar a necesirlatlc
dos h'aballos e de ploglamar a sira realización.
ten corm tancia que,nalgirns poucos casos, voluntarios cie maneila irdividual recollen
previamente á lin-rpeza e volven a soltala unha vez lematacla a labor nos tanques.

3. QueSGHN

a

fauna

Tendo en consideración o exposto, SGHN

SOLICITA:

1. Que previa

á lirnpeza dos tanques de auga ou calquera outra actuación nos mesn-ros, se avalíe a fauna
presente e se teña en conta á hora cie decidir acometel oll non os traballos e, no seu caso, o xeito r1e
executalos e o morrento de facelo.

2. Que para protexer

as poboacións de anfibios se procure realizar os ü'aballos realmente precisos fóra tlcr
periodo no que poitlan atoparse cágaclos nos tanqlres e cando os adultos se atopan en fase terrestre, p.e.
de novembro a xaneilo.
3. Que a eliminación c1a vexetación e ouh'a cobertura vexetal só se lealice nos casos estritarrente necesari(rs
procurando o necesario uso da auga có mantemento da fauna presente.
4. Que se estableza unprotocolo cle actuación enh'e a Conseller'Ía do Medio Rulal e a Cor-rsellería rle Metlio
Arnbiente e Ordenación do Territorio, e outfos organisrnos que poiclan tel cornpetencia, a fir.r r1e
preservar a fauna que habite e se reproduza nos tanques tle auga, especiahnente as especies que conten
con calquera grao de protección. O devandito protocolo clebería asismesmo establecer as actuacións
preventivas para evitar o dsco de lransmisión de enfermidades entre anfibios.

se forme no nar-rexo clesta fauna ás persoas encargaclas dos h'aballos cie lirnpeza, e contell coas
autorizacións pertinentes para o dito manexo, ben indivicluahnente ou de xeito colectivo.

5. Que

Santiago cle Cornpostela a 19 de xuño de 2018
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do Medio Ambierte (xunl¿ de Calicia). N'AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Cultur¡is Calegas. Membro do Consello Galego de N'ledio Ambicntc.

