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NOTA DE PRENSA DE SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL
Asunto: Podas drásticas do arborado urbano na cidade de Ourense
Desde hai máis de 20 anos SGHN ten expresado en diferentes momentos a súa preocupación pola
xestión do arborado urbano.
Incluso se ten informado aos Responsables do Concello da existencia de bibliografía específica
sobre este tema. En concreto, pola súa calidade técnica e científica recomendouse e segue a
recomendarse o libro:
Allen, K. (1986) Poda de árboles ornamentales. Real Jardín Botánico. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid.

En todos estes anos os distintos gobernos deste Concello veñen dando variadas “razóns” para
xustificar a realización destes terciados, desmoches e podas drásticas: o saneamento, a "mellora" de
xardíns, a eliminación de durmideiros de estorniños, a afección a outras especies, a "sombra
excesiva” sobre os macizos florais, o perigo de caída, ...., sin embargo, o modo de actuación
permanece inmutable, a pesar dos problemas secundarios que se orixinan nas árbores e que o
Concello debera coñecer pois como mínimo en dúas ocasións anteriores (21/02/1986 e 06/04/2011)
se lle fixo entrega dun extracto da publicación antes citada (que acompañamos ao final para a súa
consideración).
O que está claro e non admite dúbida algunha, de acordo a todos os tratados de arboricultura, é que
toda ferida provocada a unha árbore supón a eliminación da súa casca protectora deixando a
madeira ao descuberto, exposta ao ataque de fungos, insectos e bacterias, orixinando unha cavidade
máis ou menos extensa nas polas ou troncos que afecta á súa resistencia e solidez. Por esto, unha
das recomendacións básicas á hora de realizar as podas é evitar os cortes sobre polas de grandes
dimensións, valorando previamente calquera actuación sobre cada árbore, realizando tratamentos
“personalizados”.
Cando non se respetan estas normas básicas, ou a técnica de poda non é a correcta, a evolución das
árbores así tratadas ao longo dos anos leva á súa debilidade estrutural, que incrementa a
inseguridade do arborado có risco que representa para as persoas e os bens.
E deixamos para cada quen a valoración do aspecto estético e ambiental das árbores así podadas.
En resumo, hai que recordar a todos, que este tipo de podas NON RESOLVEN a base dOS
PROBLEMAS que se pretenden correxir, e supoñen unha agresión inxustificada ás árbores e un
gasto superfluo, periódico e innecesario do erario público.
Un saúdo.
Ourense, 5 de febreiro de 2015
Xunta Directiva de SGHN-Ourense

A continuación o extracto da publicación citada:
Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter
Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2009/0110. Nº AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de
Medio Ambiente.
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