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DP: É preciso advertir a esa Consella-
ría que unha Resolución dunha
Dirección Xeral nunca pode
matizar nin limitar unha prohibi-
ción legal, agás que haxa un
mandato legal expreso, o que
non é o caso.

SGHN:A Resolución exclúe un número
importante de humidais presen-
tes nos LIC e ZEPA (Zonas de
Especial Protección de Aves) de
Galiza... brañas, turbeiras, ucei-
ras húmidas, veigas asolagábeis
e algunhas lagoas.

CMR: Respecto a que dita Resolución
excluíse algúns humidais, son
turbeiras nas que non hai espe-
cies acuáticas.

DP: A Lei 42/2007 non permite
excluír as turbeiras das prohibi-
cións de uso de munición con
chumbo, sendo irrelevante a eses
efectos que nelas non haxa espe-
cies acuáticas.

SGHN:A corrosión afecta a perdigóns,
postas ou balas, solubilizando
chumbo no medio acuático, co
conseguinte impacto ambiental.

CMR: Alegar outra cosa, cal é a do
envelenamento da terra por
degradación do chumbo, resulta
ridículo.

DP: Non é certo que só os perdigóns
de chumbo  son perigosos para
as aves, porque a corrosión afec-
ta a perdigóns, postas ou balas,
contaminando o chumbo no
medio acuático, co conseguinte
impacto ambiental negativo
sobre o conxunto do ecosistema
onde se produza.

SGHN:Non é certo que a Lei de Caza de
Galiza prohiba sen excepcións a
caza nas augas públicas, nos
seus leitos e marxes, pois, previa
autorización (artigos 25.2 e 36.2)
a práctica da caza é posíbel nos
humidais galegos, segundo a Lei
de Caza de Galiza.

CMR: Clarexóuselle igualmente que a
caza nas augas públicas, os seus
leitos e marxes está prohibida
pola Lei de Caza de Galiza, do
mesmo xeito que nos humidais
que se relacionan na citada reso-
lución administrativa.

DISPAROS DIALÉCTICOS SOBRE A CAZA
CON CHUMBO EN HUMIDAIS

Serafín González*

Desde a súa publicación, a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) tivo moi claro que a Resolución do 10 de outu-
bro de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galiza, pola que se regula o emprego de munición
con chumbo, incumpría a Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e a Biodiversidade, o Instrumento de Ratificación do Acordo
sobre a Conservación das Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas" e a Directiva Aves. 

Esta resolución da Xunta prohibe só
a tenza e uso de munición con perdi-
góns de chumbo nos espazos naturais,
pero non o uso de todas as municións
con chumbo (perdigóns, postas e balas).
Tampouco indica os límites xeográficos
dos humidais nos que se prohibe o uso
de “perdigóns” de chumbo, polo que
impide o cumprimento do disposto no
artigo 62.3.j. da Lei 42/2007. Por último,
exclúe numerosos humidais presentes
nos Lugares de Interese Comunitario de
Galiza, como o de Xubia-Castro e Serra
do Careón (A Coruña), Serra do Xistral e
Os Ancares-O Courel (Lugo), Macizo
Central e Veiga de Ponteliñares (Ouren-
se) e Brañas de Xestoso, e case a totali-
dade do Baixo Miño (Pontevedra).

As xestións desenvolvidas diante da
Xunta de Galiza foron totalmente infru-
tuosas, polo que a SGHN tivo que recor-
rer ao Defensor del Pueblo. De seguido
compárase de xeito literal o que comu-
nicaron á SGHN, a Consellaría de Medio
Rural (CMR) e o Defensor del Pueblo
(DP) o pasado mes de febreiro.

CMR: Respondéuselle con argumentos
que, de puro senso común, pare-
ce case violento reiterar.

DP: Ditas razóns non se comprenden
por esta Defensoría...

SGHN: A Resolución do 10 de outubro
de 2008, da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza ...,
constitúe un grave incumpri-
mento da Lei 42/2007 ao permi-
tir o uso indiscriminado de
munición de chumbo nos humi-
dais galegos da Rede Natura
2000 de Galiza.

CMR: A Resolución da Dirección Xeral
de Conservación da Naturaleza
de 10 de outubro de 2008,...
matizaba a prohibición de uso de
chumbo nos humidais e limitaba
expresamente dita prohibición
aos perdigóns de chumbo.
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Lagoa de Louro na Costa da Morte.
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* Serafín González é o presidente da Sociedade
Galega de Historia Natural.
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Humidal de Baldaio (Carballo).

DP: A práctica da caza é posíbel, pre-
via autorización, nos humidais
galegos segundo a Lei de Caza de
Galiza.

SGHN:O artigo 34.2 indica que se
“poderá acordar, por medio
dunha resolución motivada, o
emprego de calquera dos medios,
modos ou formas prohibidos no
presente artigo ou o anterior.”
Polo tanto, o emprego de postas
e balas con chumbo para a prác-
tica da caza é posíbel nos humi-
dais galegos segundo a Lei de
Caza de Galiza.

CMR: A soa mención de balas ou de
postas como proxectís non
incluídos na repetida disposición
administrativa, traduce unha
absoluta ignorancia da caza, por
parte do reclamante, posto que
as primeiras só se usan para a
caza maior, que non se practica
nestes espazos e as segundas
están expresamente prohibidas
pola lei.

DP: O emprego de postas e balas
para a práctica da caza de espe-
cies de caza menor é posíbel,
previa autorización, nos humi-
dais galegos segundo a Lei de
Caza de Galiza. É dicir a prohibi-
ción admite excepcións.

DP: No informe recibido non se dá
unha xustificación clara ao feito

de que a Resolución de 10 de
outubro de 2008 prohiba a caza
con perdigóns de chumbo só nal-
gúns dos humidais galegos.

Logo deste cruce de criterios, o
pasado mes de outubro, SGHN recibiu
unha segunda resposta do Defensor del
Pueblo que “considerou procedente for-
mular á Consellería a suxestión de que
aplique a prohibición de uso e tenza,
non só de perdigóns con chumbo, senón
tamén de postas e balas con chumbo, é
dicir, de calquera munición que conteña
chumbo, segundo se establece no artigo
62.3 j), da Lei 42/2007, do 13 de decem-
bro, do Patrimonio Natural e a Biodiver-
sidade, en todos os humidais galegos,
incluídos na Listaxe do Convenio relati-
vo a Humidais de Importancia Interna-
cional, na Rede Natura 2000 e en espa-
zos naturais protexidos. Ademais insta á
Consellaría a que persiga e sancione a
aqueles que cacen neses humidais por-
tando ou usando munición de calquera
tipo que conteña chumbo. Pídese, así
mesmo, que anule ou derrogue a Reso-
lución da Dirección Xeral de Conserva-
ción da Natureza de 10 de outubro de
2008, pola que se fai público o listado
de zonas húmidas de Galiza en que está
prohibida a tenza e o uso de munición
que conteña perdigóns de chumbo

durante o exercicio da caza, ou ben a
modifique de xeito que recolla clara-
mente esta prohibición sen excluír nin-
gún humidal, nin parte destes, nin
munición de ningún tipo que conteña
chumbo.

Por último, o Defensor del Pueblo
solicítalle á Dirección Xeral de Conser-
vación da Natureza que derrogue, se
aínda estivera en vigor, a excepción á
prohibición da caza do porco bravo na
ZEPA ES0000086, ría de Ortigueira e
Ladrido, previa autorización do Servizo
Provincial de Conservación da Natureza
de A Coruña, mediante as modalidades
de caza maior que inclúen balas que
conteñan chumbo. E se volvese a regu-
lar esta excepción ou outra similar, que
esa Consellería especifique que as balas
non poderán conter chumbo. Tamén lle
insta a derrogar a excepción á prohibi-
ción para bater pezas de caza menor,
recollida na Orde de Caza para a tempa-
da 2010-2011, e que permite disparar ao
raposo con bala. 

Pódese dicir máis alto pero non máis
claro: a caza con munición de chumbo
en humidais protexidos é ilegal.


