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AXENDA CINEXÉTICA

Galicia ao día…
MARTÍN MARTÍNEZ EN PERCORRIDOS E ANTONIO FITOR E JAUME BORBERÁ EN VOO,
PROCLAMÁRONSE CAMPIÓNS DE ESPAÑA

XIII Campionato de España de Percorridos de Caza con Arco
e XIV Campionato de España de Caza con Arco ao Voo

Martín Martínez recollendo o trofeo de campión de España de Percorridos de Caza con Arco das mans do presidente da FGC.

O

s campionatos desputáronse os
días 10 e 11 de outubro e estiveron organizados pola Real Federación Española de Caza e a Federación Galega de Caza, en colaboración
co Clube Poutomillos Breogán de Lugo.
Un total de 92 arqueiros chegados
dende diferentes lugares da xeografía
española afrontaron as 8 propostas das
que constaba este Campionato de Espa-

4

Antonio Fitor e Jaume Borbera foron os flamantes campións de
España de Caza con Arco ao Voo.

ña de Percorridos de Caza con Arco. Divididos en patrullas, os arqueiros foron
participando en cada unha destas propostas nas que tiñan que localizar, confirmar, apuntar e disparar as frechas sobre las diferentes siluetas nun tempo
determinado. As sumas das puntuacións
acadadas en cada proposta daba unha
puntuación final na que o arqueiro vasco Martín Martínez Garrido logrou 243

puntos proclamándose campión de España. En segunda posición situose Andrés Barroso Vega, e completou o pódium Jaime Gómez Oraa. Na categoría
senior en clase asistido clasificouse en
primera posición Martín Martínez, en
tradicional Carlos Manuel Álvarez e en
longbow Luís Caídas. Na categoría damas en clase asistido resultou gañadora
Silvia Miralles e en tradicional Nuria Or-
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Un xoven arqueiro segue moi de preto as actuacións dos seus compañeiros no transcurso da proba de percorridos.

Silvia Miralles, na categoría de damas en clase asistido, resultou campiona de España de Percorridos de Caza con Arco.

Imaxe da proba no transcurso da actuación
do campión absoluto, Martín Martínez.

Na categoría Júnior en clase asistido, resultou gañador o xoven andaluz Nelsón Pareja.

Xuíces e participantes mantiveron un ambiente de coordialidade ao longo de toda a proba.

tega. Na categoría junior en clase asistido quedóu campión o Nelsón Pareja, en
tradicional Víctor Fernández e en longbow María Eugenia Martín. O galego
mellor clasificado foi Jaime Villaverde
Balado en décima posición.

Arco a Voo. Cada parella servida por un
can de mostra e acompañado polo seu
respectivo xuíz, participou por espacio
de tres horas e media e con un cupo de
dez codornices por parella. A parella da
Comunidade de Murcia integrada por
Antonio Fitor Serrano e Jaume Borderá
Alcaráz acompañados polo setter inglés
Llum, foi a primeira en facer a entrada
en control co cupo de dez codornices
abatidas, proclamándose deste xeito

Campións de España. En segundo lugar
entrou a parella de Castela e León composta por Pablo Núñez Adrián e Jonatan
Núñez Fernández servidos polo setter inglés Sadhow.
En terceiro lugar clasificouse outra parella de Castela e León formada por Isidro
Heras Rodríguez e Juan Manuel Cabrerizo Rodríguez. A parella galega mellor
clasificada foi a formada por Jaime Villaverde e Eugenio Casal.

XIV CAMPIONATO DE ESPAÑA DE
CAZA CON ARCO AO VOO
Doce parellas participaron nesta edición
do Campionato de España de Caza con
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AXENDA CINEXÉTICA
TURÍN, BERTA, VELA E SARNA FOI O LOTE GAÑADOR

I edición da Copa de España de Rastro de Coello

A

proba disputouse o pasado día 3 de outubro no Tecor de A Cañiza situado na provincia de Pontevedra
e baixo a organización da Real Federación Española
de Caza e a Federación Galega de Caza, contando coa colaboración da Sociedade de Cazadores de A Cañiza.
Esta primeira edición contou cunha participación de 32 lotes de cans cos seus respectivos conductores e que intentaron
desencamar e perseguir os numerosos coellos existentes neste Tecor pontevedrés. En torno ás 9,00 horas daba comenzo
a proba, distribuida en oito cuarteis nos que participaron ca-

6

tro lotes por cuartel. Estiveron xuzgados polos xuíces especialistas na modalidade da F.G.C. José Moure, Tito Couñago, José Mª Álvarez, Roberto C. Costa, Manuel Vázquez, Manuel
Martínez, Javier Silva y Alejandro González, actuando como
director da proba Juan Alonso.
Destacar a calidade do esceario onde se disputou a proba
xa que a boa densidade de coellos existente en tódolos campos fixo posible que a totalidade dos lotes tiveran a posibilidade de demostrar as súas habilidades no rastrexo.
O lote composto polos beagles Turín, Berta, Vela e Sarna
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Os tres primeiros clasificados cos seus trofeos nesta I edición da
Copa de España de Rastro de Coello.

Imaxe dos xuíces e participantes ao longo do transcurso da proba, os
cales mantiveron unha actitude de máxima coordialidade.

Juan Alonso, director da proba, fixo un balance moi positivo desta primeira edición da Copa de España de Rastro de Coello.

Vistas do Tecor de A Cañiza, terreos onde se disputou o campionato e
os cales ofreceron unha boa densidade de coellos.

propiedade de Luís Rodríguez e Ramón Bertoa, conducidos
por este último, acadou un total de 524 puntos que á postre
lle serviron para proclamarse gañador desta primeira edición
da Copa de España de Rastro de Coello. Cabe facer unha
mención especial a este lote que tamén se proclamou, días
atrás, Campión Galego e Campión da Copa Galicia desta
modalidade. O lote de leonados de bretaña conducidos por
José Ramón Calvo Suárez acadou o subcampionato cun total
de 500 puntos. Completou o pódium o lote de Ramón Busto
Castiñeira con 489 puntos.

O mellor can da proba foi o beagle mestizo de nome Turín
propiedade dos gañadores Ramón Bertoa e Luís Rodríguez
cun total 144 puntos.
Coa entrega de trofeo e as intervencións do presidente da
Sociedade de Cazadores de A Cañiza, Manuel Augusto Meiriño, o presidente da Federación Galega de Caza en Pontevedra, Javier Nogueira, o presidente da Federación Galega de
Caza, José María Gómez Cortón e o Alcalde de A Cañiza, César Mera dábase por clausurada esta I edición da Copa de España de Rastro de Coello.
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AXENDA CINEXÉTICA
EXTRAORDINARIA ACTUACIÓN DO CAZADOR GALEGO
NA FINAL DE SPRINGER SPANIEL

Víctor Villar, novo campión
de España de cans
levantadores

A PRESENTACIÓN DO PLAN CORREU A
CARGO DE MANUEL MARTÍNEZ

Presentación en Madrid
do Plan de Recuperación
das Poboacións de Coello

N

V

íctor Villar Fernández, da
Selección Galega de Caza
San Huberto, impúxose
como campión absoluto na final
de Springer Spaniel, desputada
na localidade castellonense de
Barracas. O cazador de Nigrán,
de 22 anos, acompañado do can
Júpiter Estrellas de Tebra, propiedade do escocés afincado en Tomiño (Pontevedra), David Andrew, debutaba este ano como
deportista da modalidade e imponíase como gañador absoluto
nas tres probas oficiais nas que
participaba -campión provincial
de Pontevedra, campión Galego,
e finalmente campión de España.De espectacular foi calificada a
súa actuación, con 87 puntos sobre 100, con un percorrido per-

8

fecto, cobrando 2 perdices aos 7
minutos de comenzar a proba.
Este novo título valeulle a Villar
Fernández, para formar parte da
Selección Española da modalidade, coa que competirá nos próximos días 16, 17 e 18 de outubro
no campionato do Mundo que
se disputará en Serres (Grecia).
Na final de San Huberto masculina, foi campión o catalán Jordi Ametller, mentras que en damas impúxose a vasca Modes
Iraola. As galegas Nicolasa González e Sandra Rodríguez facíanse
cunha nada despreciable sexta e
séptima posición desta categoría,
respectivamente.
Na semifinal, o cazador de Riveira, Eloy Rodríguez, clasificábase terceiro do campo E.

o marco incomparable da “Casa Encendida” propiedade da Obra Social de Caixa
Madrid, no corazón da capital de España,
Manuel Martínez presidente da Sociedade de Caza de Portas e secretario xeral da Federación Galega de Caza, presentou ante un centear de invitados o acto do mencioado plan.
O acto estivo encuadrado dentro da Xornada
que á Fundación CBD-Hábitat organizaba en Madrid para presentar o seu manual
sobre “Actuacións
para o fomento do
coello de monte”
en colaboración
coa RFEC e contando coa financiación de Caixa Madrid que o fixo
posible.
Presidindo o acto atopábase Andrés Gutiérrez Lara, presidente da
RFEC, que acudiu
acompañado por
Santiago Ballesteros, secretario xeral da RFEC, Javier
Oria, presidente da
Fundación Hábitat,
e José Antonio Mijares do departamento de Medio Ambiente da
obra social de Caixa Madrid.
No turno de ponencias ademáis de Manuel
Martínez interviron Francisco Guil Celada Técnico
de Tragsega e Francisco Uceda pola federación
madrileña. Entre o público asistente encontrábanse presidentes das Sociedades de Caza, técnicos medioambientais e gardas de caza, e todos
eles mostraron a súa satisfacción polo contido dos
temas alí expostos.
A xornada finalizou coa degustación dun viño
español na terraza do mencioado edificio, onde
entre conversación e presentación podíase ver
moito máis preto o dito aquel que di “ De Madrid
ao ceo”, xa falta menos.
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AVANCE DAS COMPETICIÓNS QUE TERÁN LUGAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO

Próximas competicións da Federación Galega de Caza

X

a comenzada a tempada de caza 09/10 as compecións continuan, entrando agora en escea as probas
das modalidades de caza menor. Destacar o Campionato Galego de Arceas que tera lugar o día 5 de decembro e
o Campionato Galego de Caza menor o 14 de novembro.
Caza menor:
-Cpto. Galego – 14 de novembro – A determinar.
Cans de Rastro Coello:
- Cpto. Provincial de A Coruña – 21 de novembro
- Cpto. Provincial de Lugo – 21 de novembro
- Cpto. Provincial de Ourense – 21 de novembro
- Cpto. Provincial de Pontevedra – 21 de novembro
- Cpto. Galego – 5 de decembro

A MEDIDA AFECTARÁ POSITIVAMENTE OS CAZADORES NON RESIDENTES EN TERRITORIO PORTUGUÉS

Modificación no prezo da licencia de caza de Portugal

A

Federación Galega
de Caza mantivo
contactos coa Federación Portuguesa de Caza
para expresarlle o descanto
dos cazadores galegos que
cazan tamén en Portugal polas trabas tanto administrativas como económicas que lle
supoñía a expedición da licencia de caza de Portugal,
para cazadores non residentes en territorio portugués.
Froito destes contactos nos
que actuou como representante da FGC José Castro, o
Ministerio de Agricultura do
Desembolvemento Rural e
das Pescas, encabezada polo

seu Ministro Jaime Silva, publicou unha nova orde na
que se contempla que o prezo da licencia de caza de
Portugal para os non residentes deste país veciño terá
un prezo de 70 euros e cunha validez dun ano. Esta nova orde modifica de xeito
sustancial a tramitación de
dita licencia, xa que reduce o
custo e as tramitacións administrativas para a súaa expedición, xa que anteriormente
tiña un custo de 44,89 euros
pero so tiña unha validez de
30 días. Polo tanto os cazadores galegos que cazan en
Portugal estan de noraboa.
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AXENDA CINEXÉTICA
CONSELLEIRO E PRESIDENTE DA FEDERACIÓN FIXÉRONO EFECTIVO

A Consellería do Medio Rural e a Federación Galega de
Caza firman un convenio de colaboración

A

Federación Galega de
Caza ven de firmar un
convenio de colaboración coa Consellería do Medio
Rural. Por medio deste acordo
a Consellería prestará a súa colaboración facendo unha
achega económica, para a realización de actividades e estudos que desenvolve a Federación tendentes a mellora da
actividade cinexética e ambiental. Estas actividades cuio
destino son as sociedades de
caza e cazadores galegos
abarcan varias liñas de traballo. Dentro do Observatorio da
Caza, vaise avanzar en importantes estudos sobre a socioe-

conomía da caza, e en outros
sobre a sanidade, tanto das especies silvestres como de enfermedades das que poidan
ser transmisores. Outro capítulo importante que recolle o
convenio e o dedicado a formación e información de cazadores e responsables de sociedades de caza.
Este convenio enmarcase na
colaboración institucional e
necesaria sinerxia para abordar
asuntos tendentes a mellora
da actividade cinexética, dentro do interese xeral, así como
para buscar a maior eficiencia
na utilización dos recursos,
tanto materiais como humans.

CON AMPLA REPRESENTACIÓN DE CASI TODAS AS FEDERACIÓNS AUTONÓMICAS DESENRROLOUSE O
ENCONTRO QUE Á POSTRE RESULTOU MOI FRUCTÍFERO

O pasado día 5 de outubro celebrouse na sede da RFEC a 2ª
Xornada para directivos e técnicos das Federacións de Caza

C

omenzaba ás 9 e media coa primeira charla impartida
por José Luis fraile que baixo o título “A importancia
da comunicación e a imaxen” facía un percorrido por
este difícil camiño da comunicación para o mundo da caza.
A continuación Alonso Sánchez Gascón, asesor xurídico da
RFEC dacía o propio en unha conferencia baixo o título “ Caza: venenos, cotos e administracións”
Acto seguido, Santiago Ballesteros, secretario xeral da
RFEC impartía a súa charla acerca de “A responsabilidade en
materia de caza”
Tomou a palabra acto seguido Cesáreo Duro Ventura, Maxistrado da Audiencia Provincial de Madrid que fixo unha
distendida exposición sobre as “Responsabilidades das Federacións”.
Xa pola tarde, abriu o turno José Manuel Díaz Mora integrante da escola de Prácticas Xurídicas de Ciudad Real que
nos ilustrou sobre aspectos relacionados coa “contratación e
xestión do personal”
Para finalizar a xornada o representante da FGC moderou
unha interesante e moi participativa mesa redonda que baixo o título “A situación das licencias federativas: análises e
solucións” puxo sobre a mesa aspectos moi importantes de
cara a potenciar e incrementar sí é posible este vinculo asociativo entre todos os cazadores, lembrando que “na unión
está a forza”.
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“SE OS LOBOS FALASEN… AS PERSOAS
OUVEARÍAMOS”

Santiago Bas López recolle
historias e vivenzas deste
animal emblemático
de Galicia

O

biólogo e cazador pontevedrés Santiago Bas López
decidiu recoller nun libro todo canto leva aprendido sobre o lobo ao longo dos anos, tanto dende as
súas propias vivenzas como biólogo adicado a estudar este
animal, como dende as historias que lle foron contando e
achegando dende a súa infancia.
Mesturando a maxia dos contos e historias cos trazos biográficos duns estudiantes de bioloxía da Universidade de
Santiago de Compostela que dan os seus primeiros pasos
tras un dos animais máis emblemáticos da fauna galega, o
libro achéganos unha ampla visión deste cánido dende os
tempos nos que ninguén se preocupaba
pola situación.
Contos, historias e anécdotas vividas en primeira persoa
enchen as páxinas de “Se os lobos falasen...as persoas ouvearíamos” que publica a Asociación Galega para a Cultura e
a Ecoloxía (AGCE) e que xa está dispoñible en librarías de
toda a comunidade.
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AXENDA CINEXÉTICA
AS MELLORES FRECHAS GALEGAS

X Campionato Galego de Percorridos de Caza con Arco e de
Caza con Arco ao Voo

O

s pasados días 26 e 27 de setembro disputábanse en Poutomillos (Lugo) os Campionatos Galegos de Percorridos de Caza con
Arco e de Caza con Arco ao Voo, que
organizaba a Federación Galega de
Caza en colaboración co Clube “Poutomillos Breogán”.
O sábado 26 disputábase o Campionato Galego de Percorridos de Caza
con Arco onde participaban un total
de 31 arqueiros.
Na categoría de arco asistido o gañador era Jaime Villaverde Balado,
que acadaba 138 puntos. Segundo
nesta categoría era Antonio Rodríguez
Iglesias con 135 puntos e terceiro clasificado Oscar Arias Díaz con 124 puntos. Na categoría de arco tradicional o
vencedor era Miguel Gómez Cruces,
con 68 puntos, sendo subcampión

Juan Bandeira con 47 puntos. En
“Long Bow” proclamábase campión
Oscar Casal Rodas, sendo subcampión
Eugenio Casal Rodas e terceiro clasificado Benigno Ruíz.
Na categoría feminina proclamába-

se Campiona Galega Dolores Bugarín
Codeseda, mentres que Yago Arias Lemos facía o propio en categoría junior.
Nesta mesma categoría era segundo
Isidro Bandeira e terceiro clasificado
David Copa. Finalmente na categoría
dos máis pequenos, a infantil, o campión era Juan Bandeira, sendo subcampión Rubén Arias e terceiro clasificado Bruno Pacios. O domingo 27
disputábase o Campionato Galego de
Caza con Arco ao Voo onde participaban un total de 6 equipos. O equipo
gañador era o formado por José Manuel Arias Vázquez e José Antonio
Vázquez Liz do Clube “Poutomillos
Breogán” de Lugo. Segundo era o
equipo de Benigno Ruiz Pascual e Miguel Gómez Cruces de “Cazarco” de
Vigo. O equipo que remataba no terceiro posto era o formado por Oscar
Casal Rodas e Eugenio Casa.

RAMÓN VARELA CAMPIÓN DA PROBA

Cpto. Provincial de A Coruña de Cans de Rastro sobre Coello

O

pasado 19 de
setembro disputábase no
Tecor “Urogallo” en
Ferrol o Campionato
Provincial de A Coruña de Cans de Rastro
sobre Coello, organizado pola Federación

12

Galega de Caza en A
Coruña en colaboración coa Sociedade de

Cazadores “Urogallo”
de Ferrol.
Participaban na
proba un total de 18
lotes, sendo finalmente Ramón Varela Casas o gañador da proba co lote formado
por Boris, Leti, Vena e

Pícola que acadou
506 puntos. Segundo
foi Juan Carlos Casas
Cambón que acadaba
500 puntos con Nina,
Brisa, Tula e Diana, e
no terceiro posto remataba Francisco
Abraldes Crujeiras

con Roki, Tronco, Ada
e Cuca con 495 puntos.
O premio ao mellor
can era para Vena,
propiedade do gañador Ramón Varela Casas, que acadaba un
total de 144 puntos.
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JOSÉ RAMÓN LÓPEZ CAMPIÓN PROVINCIAL

Provincial de Ourense de Cans de Rastro sobre Coello

O

pasado 19 de setembro disputábase no Tecor de
Xinzo de Limia o Campionato Provincial de Ourense
de Cans de Rastro sobre
Coello, organizado pola
Federación Galega de Caza
en Ourense en colaboración coa Sociedade de Cazadores de Xinzo de Limia.
Participaban na proba
un total de 8 lotes, exercendo como director da
proba Juan López López e
sendo os xuíces Jose Alonso Darriba e Honorato
Martínez Couñago.
Finalmente José Ramón
López Fuentes o gañador
da proba co lote formado
por Chispa, Tula, Buba e
Blur que acadou un total
de 415 puntos. Segundo

foi Jose Cibeira Villanueva
que acadaba 375 puntos
con Paris, Lua, Negrita e Tita, e no terceiro posto remataba Manuel Ángel
Martínez Fidalgo con Pinta, Linda, Mela e Morita e
330 puntos.
O premio ao mellor can
era para Chispa, propiedade de José Ramón López
Fuentes con 130 puntos.
O xurado de competición estivo formado por José Luis Leites González,
presidente da FGC en Ourense e Manuel Feijoo Castro, presidente da Sociedade de Cazadores de Xinzo
de Limia. Os cales foron os
encargados de poñer a
clausura a esta edición do
Campionato Provincial de
Rastro de Coello.
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AXENDA CINEXÉTICA
DISPUTÁRASE OS DÍAS 14 E 15 DE NOVEMBRO E SERÁ SELECTIVO PARA O CAMPIONATO DE EUROPA

Caza Práctica sobre Arcea (CACT) “especial pointer”

A

concentración dos
participantes terá lugar as 8.00 h no
Restaurante Hotel Montero
sito na Avda. Eladio Lorenzo,
nº 7 en Mondoñedo (Lugo).
As 8.00 tamén terá lugar a
apertura da secretaria e tan
só media hora máis tarde os
participantes partiran hacia

os terreos onde se disputará
a proba. Unhes terreos moi
axeitados para a celebración
de este tipo de eventos. A
competición desenrrolarase
nos terreos dos Tecores de
Romariz e Labrada-Montouto, ambos situados no Concello de Abadín. Estarán como xuíces invitados Jean

Jacques Garcet-Lacoste, José
Manuel Díaz e Francisco Álvarez.
Na proba poñerase en xogo o CACT sobre arceas, e
aproveitando a presencia do
seleccionador xuíz Garcet-Lacoste, valoraranse os cans
para conformar a Selección
Española que representará o

noso país no Campionato de
Europa Pointer sobre Arcea a
celebrar os días 9 e 10 de decembro de 2009 en Monte
Valosandero na provincia de
Soria.
Para máis información
contactar no Telf.: 650 485
673 ou no E-mail: antonio@de-pasarin.com

XOÁN CASTAÑO, CAMPIÓN DA PROBA

Proba de Rastro de Coello na Sociedade de Caza Urogallo

O

pasado 10 de outubro no Tecor C-10.065 da Sociedade de
Caza "Urogallo" de Ferrol, o
Clube "Amigos dos Cans de caza" realizou a derradeira proba das distintas
modalidades deportivas que o Clube
fai o longo do ano. Esta foi unha proba pechada na que soamente podían
participar os campións das diversas
competicións de cans de rastro do ano
2009.
Finalizada ésta e despois da deliberación dos xuíces, a clasificación quedou do seguinte xeito:
1º Clasificado e Campión Xoán Castaño Conde cos seus Bassets Fauve de
Bretagne Volta, Vaira, Valiña e Tina,
que acadou 570 puntos.
2º Luís Rodríguez Vaamonde cos beagles Turín, Vela, Berta e Sarna, con
540.
3º Julio González Souto cos seus Pe-
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tits Bassets Grifones Vendeanos obtivo
un total de 523 puntos.
O premio ao mellor can foi para a
cadela Valiña propiedade tamén de
Xoán Castaño, que acadou a puntuación de 148 puntos.
Ao acto asistieron o presidente da

Federación Galega de Caza en A Coruña, Manual Saa Casariego, o presidente da Sociedade Urogallo, José Luis
Niebla e outros directivos da mencioada Sociedade e do Clube "Amigos dos
Cans de Caza", que foi a organizadora
do acto.
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LUÍS RODRÍGUEZ CAMPIÓN GALEGO

XIX Campionato Galego de Cans de Rastro sobre Coello

O

rganizado pola Federación Galega de Caza e en colaboración coa Sociedade de Cazadores do Tecor “O
Suido” (Covelo - Pontevedra), o pasado día 26 de setembro disputábase o XIX Campionato Galego de Cans de Rastro de Coello.
O esceario escollido foron os montes de Piñeiro e Fofe (Covelo) que forman parte “da Serra do Suido” onde se deron cita os
mellores cans galegos de dita especialidade, os cales apesares
dos factores climatolóxicos adversos demostraron as súas cualidades e habilidades para o levante (desencame) e posterior seguimiento do coello.
Un total de dez cazadores co seu equipo de catro cans demostraron as súas dotes para a caza e a súa deportividade
nesta xornada de competición onde resultou gañador Luís
Rodríguez Vaamonde, da Sociedade de Cazadores “Río Iso” (A
Coruña), co seu can Turín de raza mestiza e as súas cadelas Vela,

Berta e Sarna de raza Beagle, consiguiendo un total de 560
puntos. O segundo posto foi para José Cibeira Villanueva, da
Sociedade de Cazadores “Xinzo” (Ourense), co seu can París de
raza mestizo e as súas cadelas Lua, Negrita e Tita tamén de raza
mestiza, acadando un total de 512 puntos.
De terceiro clasificouse José Manuel Brea Gómez, da Sociedade de Cazadores “A Lanzada” de Pontevedra, cos seus cans Pelé e Pinto de raza Beagle e as súas cadelas Laica de raza Leonada e Roxa de raza grifona, cunha puntuación de 435 puntos.
O premio ao “Mellor Can” adxudicouse para París un can
mestizo, propiedade de José Cibeira Villanueva, acadando 152
puntos.
Previamente á entrega de trofeos, o presidente de la Federación Galega de Caza de Pontevedra, Javier Nogueira, resaltou a
importancia e popularidad que están adquirindo este tipo de
competicións, agradecendo a todos os presentes a súa participación e invitándoos a participar na I copa de España de Cans
de Rastro modalidade Coello, que terá lugar en A Cañiza (Pontevedra).
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PARA O RECORDO
Recordamos a todos nuestros lectores que, por motivos legales, en esta revista no publicaremos fotografías
en las que los niños menores de 14 años aparezcan portando armas. Esto no afecta a imágenes en los que
los menores estén ayudando en la práctica cinegética o mostrando piezas abatidas por sus mayores.

Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a:

info@galiciacinexetica.com

Excelente mostra deste pointer propiedade de Antonio González
ante unha perdiz roxa.
Bo exemplar de corzo abatido polos membros da Cuadrilla Santa
Mariña no pasado mes de setembro.

Un verdadeiro atentado a natureza son os vertedeiros ilegais que
ainda hoxe en día se poden atopar nos nosos montes.

Co comenzo desta nova tempada de caza, o coidado dos nosos
montes debe ser máximo por iso deberemos recoller as vainas.

Despois dun bo traballo dos cans, o monteiro móstrase satisfeito
coa captura neste caso dun exemplar macho de xabaril.
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Imaxe dun lance dos moitos que se foron sucedendo nestes primeiros pasos da nova tempada de caza.
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O QUE DIN

Co outono detrás
DO TOXO
Atrás queda o verán e con él esperta o outono, unha estación na que os cazadores nos sentimos
chamados pola natureza e polo disfrutar coa nosa actividade ancestral. Cabe lembrar que cada
xornada de caza debe ser un día de festa, sentíndonos en cada momento agradecidos polo que
nos ofrece a natureza, por eso é preciso e obrigado para todos nós respetala e coidala.

Antonio (cazador)

U

n día calqueira
do outono,
saio para o
traballo e cando me encamiño o carón
do coche, unha brisa fría acaricia a
miña cara, todo o meu corpo se tensa pois ainda que é unha sensación
moi esperada cólleme de súpeto,
con ela doume conta que ise arre-

SEGURO QUEL
TAMÉN SENTIU
A CHAMADA
DA SERRA
cendo, a frío húmido frota no ambente, levanto a cabeza e miro para
a canceira, o seu inquilino tamén está nervoso, seguro quel tamén sentiu a chamada da serra. Como a min
seguro que lle pasa cada ano a mi-
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lleiros de galegos que viven a caza
como unha forma de vida.
Dende eiqui abogo aos meus colegas para que éste ano cando saiamos
ao monte, respetemos os propietarios
dos terreos, máis as súas pertenzas,

QUE TEÑAMOS
TODOS BOA CAZA
PARA PODELA
COMPARTIR
tamén a fauna non cinexética e a cinexética tratala con honor, elas están ei
pra facernos sentir o que sentimos, e
merecen ser cazadas de forma ética,
que ningún ecoloxista de salón nos
poida reprochar a ningún de nós que
non somos ecoloxistas de campo e
corazón, nin unha falta por pequechiña que sexa. Que teñamos todos boa
caza para podela compartir cos bos
amigos e coa nosa querida familia. ◗
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Suscríbase a
Las Sociedades de Caza van a recibir gratuitamente
todos los meses la revista Galicia Cinexética
y los cazadores federados de forma trimestral
por cortesía de la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA.
SI DESEA RECIBIRLA TODOS LOS MESES,
puede suscribirse al precio de 12 euros/año
si es federado, o por 18 euros/año
si no lo está, y recibirá cómodamente en su domicilio
12 números de Galicia Cinexética.

Con cada
suscripción
regalo del DVD
"Plan de recuperacion
caza menor
en Galicia"

De igual forma, si usted lo prefiere podrá adquirir

OFERTA
NES
SUSCRIPCIO aza
s de C
Sociedade
cio/año +
12 euros so
por cada
10% gratis
iones
50 suscripc

+

la revista Galicia Cinexética
todos los meses en el quiosco junto con la revista

LA CAZA Y SU MUNDO,
más 2 DVD de regalo, por 5,95 euros,
o sólo la revista Galicia Cinexética,
más 1 DVD de regalo, por 2 euros.

+

POR
5,95 €
EN
QUIOSCOS

12 REVISTAS federados a la FGC: 12 €/año.

SIENDO
SUSCRIPTOR
PODRÁ PONER

GRATIS

+

PEQUEÑOS
ANUNCIOS EN
LA SECCION
"A NOSA FEIRA..."

POR 2 €
EN
QUIOSCOS

12 REVISTAS NO federados a la FGC: 18 €/año.

✂
POR FAVOR RELLENAR EN MAYÚSCULAS

CUPÓN DE SUSCRIPCIONES
DESEO RECIBIR LA REVISTA ‘GALICIA CINEXÉTICA’ DURANTE 1 AÑO (12 números)
Federado SI

NO

(tachar lo que corresponda)

Nombre y apellidos

D.N.I.

Dirección

E-mail:

Población

Provincia

C.P.

Tel. fijo

Móvil

FORMA DE PAGO
Firma y fecha

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cta.
Entidad (4)

Oficina (4)

Dígito Control(2)

Nº Cta. (10)

Sus datos forman parte de una Base de Datos de la que es responsable la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA, y que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos son tratados única y exclusivamente con la finalidad de dar cumplimiento a la prestación de servicios solicitados y/o a la relación profesional establecida en su caso. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que podrá ejercer en nuestro domicilio.

Envíe el cupón adjunto a FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA. Estadio Multiusos de San Lázaro, portal 12, Fondo Sur 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña). También puede suscribirse llamando al teléfono 981 562 777 o 619 644 006,
por fax 981 562 779 o por e-mail info@galiciacinexetica.com / director@galiciacinexetica.com
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PREGUNTANDO POR..

BALANCE DO PRIMEIRO DÍA DE CAZA MENOR
O pasado 18 de outubro comenzaba unha nova tempada de caza en Galicia. Un día marcado
pola boa climatoloxía reinante durante toda a xornada que permitiu que os milleiros de
cazadores galegos puideran desenrolar plenamente a actividade cinexética. Un xornada
esperanzadora cun balance satisfactorio en canto ao número de capturas e avistamente das
especies miudas, perdices, coellos e lebres, que fan presaxiar unha boa tempada de caza que
os galegos poderán disfrutar ata o vindeiro día 6 de xaneiro.
Redacción

20
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G

alicia Cinexética
quixo poñer o
termómetro a este primeiro día
de caza da tempada 2009/2010
e saber os resultados que se colleitaron é como se desenrolou esta xornada cinexética nos montes das diversas comarcas das catro provincias
galegas. Para elo mantivo contactos
con diversos gardas, presidentes de
sociedades e cazadores que, dende
primeira hora da mañán e acompañados dos seus cans, percorreron os
montes na procura das especies de
caza menor.
Semella e deséxase que esta tempada pode marcar un punto de inflexión para a caza menor en Galicia. Si os cazadores e as sociedades
de caza seguen e intensifican os traballos para a recuperación dos hábitats e as poblacións de ditas especies
de caza, podemos estar ante un pe-

Cobro dunha perdiz durante a primeira
xornada de caza.

queno atisvo de rexurdimento da
caza menor en Galicia.

OURENSE. BLAS MÉNDEZ BARRIO.
GARDA DE CAMPO

a tempada de caza nestes Tecores que
eu coñezo. O motivo desta afirmación e que a climatoloxía esta sendo
demasiado benévola e os montes están extremadamente secos polo que a
caza resultou moi difícil tanto para os
cazadores como para os cans. Os rastros eran escasos e a humidade nula
polo que as perchas foron escasas en
término xeral. No tocante a perdiz,
sábese que criaron de xeito normal e
que existe un número aceptable de
bandos, non se pode decir o mesmo
do coello, xa que este disminuiu de
xeito notable nos derradeiros, meses
posiblemente por un rebrote da mixomatoses ou da hemorraxica vírica.
Creo que teremos que agardar ás
vindeiras xornadas e á choiva para
facer un balance máis axeitado e coherente co que será esta recen estreada tempada de caza.

–¿Cáles son algúns dos Tecores
nos que desempeñas o traballo de
Garda de Campo?
–Pois traballo nos Tecores de A
Mezquita, A Gudiña, Pixeiros, Monterei e algún máis da comarca de
Valdeorras.
–O ter un contacto directo cos
cazadores desta zona, ¿Pódesnos

AS PERCHAS E OS
AVISTAMENTOS FORON
NUMEROSOS

Os lances e os cobros fóronse sucedendo
o longo de toda a xornada.

facer un balance xeral de cómo
transcorreu esta primeira xornada
nestes Tecores ourensáns?
–Baixo o meu punto de vista, non
podemos facer unha valoración desta
xornada acorde do que creo que será

Os cazadores galegos poideron desfrutar
dun explendido día de caza.

21
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O balance xeral foi positivo en toda a comunidade ainda que, dependendo da xestión realizada, houbo diferencias duns Tecores a outros.

tuaran disparos sobre algunha delas.
–Qué especie se atopa mellor este
ano, ¿o coello ou a perdiz?
–Pois creo que o coello se atopa un
pouco mellor ou polo menos o que si
se sabe e que se recuperou algo con
respecto a anos anterior. As enfermidades non afectaron e os traballos de
recuperación, ainda que de xeito lento, están favorecendo a súa mellora
poboacional. No tocante as perdices,
vemos que as poladas son numerosas
e que se manteñen dun xeito estable

OURENSE. JORGE FERREIRA
RODRÍGUEZ. GARDA DE CAMPO
–Na primeira xornada de caza,
¿Estivo nalgún dos Tecores nos
que desempeña as súas tarefas de
Garda de Campo?
–Pois a verdade e que me despracei
os Tecores de Pereiro de Aguiar e o
de Santa Agueda-Bergantiño.
–¿Cómo viu as perchas dos cazadores de ámbolos dous Tecores?
–Vin un bo número de cazadores

O calor que se viviu durante toda a xornada
dificultou o traballo dos cans.

co cal eso quere decir que os cazadores da caza menor ainda manteñen
intacta a súa afición e saen ao monte
a disfrutar do traballo dos cans e da

AS POLADAS DAS
PERDICES SON MÁIS
NUMEROSAS
Quizáis o coello foi unha das especies que
mellores resultados ofreceu.
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natureza. Poucos cazadores vin que
non portasen algunha peza, tanto coello como perdiz, e os que ainda non
deran colgado nada xa viran ou efec-

A xornada deixou algunha imaxe como esta
na que se aprecia unha boa percha.
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Comenzo curto e prometedor

A

maneceu o día frío e cunha intensa nevoa, isto non dificultou que a xornada comenzara á hora prevista. O meu compañeiro José Deiros “Fonte da
Saude” había elexido o alto de Matela, pois según informes dalgún lugareño, hai un fermoso bando de perdices, pero as noticias chegan a todos e os
compañeiros que baixan da zona para incorporarse á cuadrilla de xabaril, informanos que xa quedaban coches na estrada e a penas se vía. Tomamos o café sen prisa e decidimos trasladarnos á zona de Vilachá, pois sabe duns bandos, pequenos,
dunhas sete ou oito cada un, pero seguro que non hai ninguen neles. Dito e feito,
poñemos rumbo a Vilachá e José deixame xunto coa miña bretona Gina, ao comenzo dun cortalumes coa orde de subir por él, pois entre éste e outro que hai
máis adiante que afrontará él coa braco Quena, soen estar as perdices. Non me
deu tempo a chegar ao alto cando xa oin os primeros disparos. Sigo e no camiño
encóntrome con dous cazadores da zona, ¿que tal?, ¡ben, non nos mancamos!, ¿as
perdices onde andan?, sempre por aquí, hoxe, non sei onde se meterían as condenadas, bueno, seguimos pois ainda e cedo e si nos son estas, han ser outras, ata
logo e boa sorte, o mesmo digo.
Remprendo a marcha e escoito outro disparo, soame o movil, diga: ¿ viche algunha? ¡Non home non!, xa as ves ti todas, ¿cantas colgaches?, tres, a ver si das ti con outras que voaron por onde tes que vir, e lembra que so podes matar unha, pois xa temos
tres e o cupo son dúas por cazador e día, vale, xa vou.
Continuo por entre herbas e carqueixas cando de súpeto vexo que a Gina toma precaucións, acelera o movemento do seu
boceto de cola e enfila, con porte alto, unha fermosa mostra, emprende a guía e voan duas xóvenes perdices, unha delas faino moi a ras da terra e opto pola outra que o fai con suficiente altura e sobre a miña dereita, disparo e cae fulminada, ¡porta
Gina, porta, porta!, ben moi ben. A distancia entre José e o punto de abatida, no requería de medios para a comunicación,
¿matache algunha? si, a que faltaba, ¡bueno carallo, xa temos que irnos! A ver que tes ahí, deixame velas, son pequenas ¿non
sí? Si, son pouco máis que cochosas, será que criaron tarde, en xulio choveu moito e iso fixo que se retrasaran as poladas,
non cres, ¿que sei eu? Bueno e agora que facemos. Baixamos, pois ainda son as once e media, xantamos cedo e pola tarde
votamoslles unha man aos do xabaril.

ao igual que o ano pasado. En definitiva creo que vai ser unha tempada
de caza entretida na que os cazadores
destes Tecores terán a posibilidade de
pasar unhas boas xornadas de caza.

os socios do Tecor de Sober o término da primeira xornada de caza?
–Pois creo que si, o tempo foi moi

LUGO. JUAN PÉREZ VÁZQUEZ.
PRESIDENTE DO TECOR DE SOBER

“CREO QUE NON QUEDOU NINGUNHA ESCOPETA NOS ARMEIROS”

–Como representante da Sociedade de Cazadores do Tecor de Sober, ¿Mostraban cara de felicidade

bo e a xente saíu o monte dun xeito
masivo, creo que non quedou ningunha escopeta nos armeiros, e esto

da ánimos para seguir traballando
nas melloras deste Tecor. As perchas
non foron abultadas pero si que a
maioría de elas levaban algunha que
outra peza.
–¿Cómo ve esta recen estreada
tempada?
–Baixo o meu punto de vista e o
que oigo os diferentes socios do Tecor
creo que a perdiz se mantén estable
con respecto ao ano pesado e que o
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coello aumentou un pouco. Creo que
os traballos na mellora do hábitat así
como as repoboacións desta especie
xurdiron efecto e a presencia destes e
máis abundante que en anos anteriores. En definitiva creo que vai ser unha tempada de caza, a lo menos, mellor que a pasada.

LUGO. MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ.
PDTE. DO TECOR DE A FONSAGRADA
–Ainda que xa temos coñecemento de que neste extenso Tecor
da montaña lucense a tempada de
caza menor non se iniciará ata o
vindeiro día 1 de novembro, ¿cómo se presenta esta nova tempada
de caza?
–Sen medo a trabucarme, estou
convencido de que esta tempada de
caza de perdices e lebres vai ser moito máis fructifera que a de anos anteriores. Seguimos traballando na recuperación do coello de monte,
apesares de ser sabedores que o
avance da masa forestal nesta zona e
implacable é esto supon un handicap
difícil de superar para o coello. As
lebres son máis abundantes e vemos
unha clara recuperación dos seus
efectivos, con cautela penso que os
cazadores deste Tecor van colgar ao
cinto un número razoable delas. E
da perdiz, pois é a que mellor se atopa. Vemos máis bandos que o ano
pasado e sobretodo os bandos están
compostos por un número maior de
individuos, co cal podemos decir
que criaron moi ben. O normal e ver
poladas con máis de 10 individuos
cousa que non era habitual en anos
anteriores.

A climatoloxía dificultou o traballo dos cans
no rastrexo dos coellos.

–¿Qué expectativas tes para esta
tempada?
–A grandes rasgos podoche asegurar
que son moi optimista para esta nova
tempada de caza. Nos cotos que se traballou no tempo da veda estou seguro
de que habera caza a pesar do asfixiada que se atopan as especies de caza
menor polo aumento da masa forestal.

“A CAZA MENOR
PADECE ASFIXIA POLA
MASA FORESTAL”
PONTEVEDRA. JOSÉ ANTONIO PENA.
PRESIDENTE DO TECOR DE SILLEDA
–¿Qué nos pode decir vostede
desta xornada que marcou o inicio
da tempada de caza menor no Te-

PONTEVEDRA. ANTONIO GONZÁLEZ.
CAZADOR DO TECOR A ROSALEÑA
–¿Cómo se desenrolou esta primeira xornada de caza?
–Pois no que a min respecta foi un
día de apertura sensacional, a climatología foi idonea, sin nevoa, con lixeira brisa e unhas temperaturas suaves, incluso demasiado calor nas
horas centrais do día. Tiven a sorte de
cumplir o cupo imposto no meu tecor
vendo mais perdices que a bon seguro
darán mais xogo nas vindeiras xornadas de caza.
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Imaxe dun cazador no momento preciso en
que intenta abatir unha perdiz.

cor de Silleda que vostede preside?
–Temos que estar satisfeitos despois
desta primeira xornada porque os socios tivéronse que enfrentar a un día
con bo tempo para o cazador pero
malo para os cans e os rastros. A calor
e o vento dificultaron o traballo dos
cans e se a esto lle engadimos a inactividade que presentan ditos animais
pois a cousa complicase.
–A pesar disto ¿cómo foron as
perchas?
–Pois as perchas foron abundantes,
vianse moitas cuadrillas de cazadores
de coellos con 4, 5 e ata 6 pezas, é que
según me comentaban os levantes foron moi numerosos. No tocante a perdiz tamén vin varios cazadores que
portaba algunha perdiz roxa co cal é
para estar satisfeitos.
–Para os cazadores silledenses ¿vai
ser esta unha boa tempada de caza?
–Sen lugar a dúbida creo que si
porque si nesta primeiras xornadas as
capturas foron importantes, estou seguro que cando os cans e os cazadores
esten máis rodados e o tempo axude
un pouquiño os lances iranse sucedendo en números considerables.

PONTEVEDRA. JUAN MANUEL PEREIRA
ROZADA. GARDA DE A CAÑIZA
–¿Cómo transcorreu a xornada
para os socios de o Tecor de A
Cañiza?
–Podemos decir que foi unha xornada positiva e que sirviu para unha
primeira toma de contacto co monte
tanto para cazadores como para cans.
Esta xornada estivo marcada por un
tempo moi caluroso inusual nesta
época do ano e que dificultou o traballo dos cans. A pesar disto puiden
ver varios grupos de cazadores que
portaban un bo número de coellos
nas súas perchas.
–¿Quizais a perdiz segue sendo
un tema pendente neste Tecor?
–Pois evidentemente si, as súas poboacións son moi reducidas pero non
inferiores a anos anteriores. Pola contra o coello vémolo mellor ano tras
ano, e nestes 8 anos que levo exercendo de garda no Tecor de A Cañiza
vemos un repunte considerable. Creo
que si se segue cas tarefas de mellora
dos terreos e con repoboacións pun-
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A boa climatoloxía para a práctica da actividade venatoria foi a nota mais destacada deste inicio da tempada de caza.

tuaís e correctamente realizadas, cada
ano poderase desfrutar dunha poboación cada vez máis destacada.

A CORUÑA. JOSÉ NIEBLA DAPENA.
PRESIDENTE DO TECOR O UROGALLO
–¿Cómo regresaron os seus fogares os cazadores do Tecor Urogallo
que vostede representa?
–Pois estou seguro que a inmensa
maioría deles chegaron cansados despois dunha intensa xornada de caza.
Bromas aparte, creo que os cazadores
deste Tecor debemos estar ledos pola
boa e razoable saúde da que gozan as
especies de caza menor sobretodo o
coello e a perdiz. Na primeira xornada movéronse moitos coellos e cazáronse un bo número deles, a xente viu

HOUBO MOITO
MOVEMENTO DE
COELLOS E PERDICES
moita caza para os tempos que corren
e o mellor de todo e que non temos
que lamentar ningún imprevisto. As

perdices tamén apareceron en bo número e os coellos, ata de agora, non se
viron afectados en ningunha zona do
Tecor polas enfermidades.
–¿Podemos estar falando dunha
das mellores tempadas de caza dos
derradeiros anos?
–Pois posiblemente si, pero sin ser
vanidoso, creo que o Tecor de O Urogallo xa disfrutou en anos anteriores
de boas tempadas de caza porque as
súas especies, tanto de caza maior como menor, gozan de boas poboacións.
A pesar disto temos que ser precavidos e esperar haber como transcurren
as vindeiras xornadas e facer un balance máis axeitado.

A CORUÑA. MANUEL GARCÍA VÁZQUEZ.
PRESIDENTE DO TECOR DE MELIDE
–¿Podemos calificar de satisfactoria a primeira xornada de caza
no Tecor de Melide que vostede
preside?
–Bueno, foi unha xornada sen percances e que transcorreu dun xeito
normal. Conseguíronse abatir al-

gunhas perdices e coellos e todo semella que esta tempada vai ser similar a anterior.

A XORNADA
TRANSCURRIU SEN INCIDENTES A DESTACAR
–¿Non aumentaron as poboacións de coello?
–Este ano tivemos un problema
importante co coello, durante os primeiros meses do verán, tiñamos moito coello pero as enfermidades afectáronos moito, tanto que incluso
nalgunhas zonas desapareceron por
completo. Si non fora por eso quizás
falaríamos dunha tempada razoable
en canto o coello. E unha pena que os
montes se atopen como selvas e que
sexa custoso tanto económicamente
como administrativamente poder facer desbroces e queimas controladas
porque estou seguro que neste Tecor
se esto fora posible as pobacións tanto
de coellos como de perdices serían
máis numerosas.
◗
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PATRIMONIO GALEGO

O monte da
O MONTE PINDO E CARNOTA SON ZONAS DE ESPECIAL
PROTECCIÓN DOS VALORES NATURAIS E LUGARES
DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Este espacio natural atópase situado nos Concellos de Carnota, Mazaricos, Cee
e Dumbría, concretamente entre as rías de Corcubión e a de Muros
e Noia. O Monte Pindo forma unha barreira montañosa o pé da
desembocadura do río Xallas, un dos escasos ríos que desembocan no mar en
xeito de fervenza.
Redacción
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costa galega
O

Monte Pindo
tamén é coñecido co nome de
“Olimpo Celta”, dada a súa
tradición, e polas pedras esculpidas polos antigos
celtas. Ditas pedras e rochas adquiren
unhas formas e figuras que a imaxinación humana pode ver nelas mónstruos, animais ou incluso persoas,
dándolle a este entorno un carácter
misterioso e lexendario. Por poñer
un exemplo, existe unha pena de considerables dimensións que recibe o
nome de O Guerreiro.
Son moitas as lendas e contos que
teñen a este monte como protagonista. O Pai Sarmiento fai referencia a
este monte, dicindo que o seu nome
foi posto pola semellanza que posúe
co Monte Pindo de Grecia. Aquí tamén se recollen multitude de referen-

Flanqueando este espacio natural, atopamos
as rías de Corcubión, Muros e Noia.

cias bibliográficas nas que se di que
neste monte medra de xeito esaxerado da noite a mañá, que existe un bo
número de prantas medicinais e que
ata o Monte Pindo se achegaban matrimonios con problemas de fertilidade para acadar deste xeito a descendencia desexada.
Dende o pobo Pindo podemos ascender a cima de A Moa, cume máis
elevado deste monte onde divisaremos impresionantes vistas sobre a
ampla zona costeira. Dende alí poderemos ver o embalse de Santa Uxía,
as terras da parroquia de Arcos, os
montes da Ruña, a praia de Carnota,
ao lexos o Cabo Fisterra, a ría de
Corcubión e as illas Lobeiras. Así co-

O Monte Pindo é
coñecido co nome
de “Olimpo Celta”
mo a vila de Pindo, Ézaro e a desembocadura do Xallas.
Neste ascenso a cima Moa atoparémonos cunha vexetación onde
abundan os piñeiros, laureis e algún
que outro acebo. Aquí tamén se atoparon restos arqueolóxicos como
medallóns de bronce, petroglifos e
restos dunha ermita. Atravesaremos
pequenos regatos así como muíños
abandoados como o coñecido Muíño do Louredo, camiñaremos polo
alto do Pedrullo e pasaremos polo
Outeiro do Narís, denominado así
pola forma dunha das súas rochas.
En tempos de guerra este monte foi

A cima da Moa é o lugar do maior altitude
do Monte Pindo.

empregado por moitos fuxitivos como refuxio, e tamén aquí na II Guerra Mundial houbo un pequeño xacemento de wolframio.
No Concello de Carnota, atópanse dous récords difíciles de superar.
Por un lado atopámos aquí a praia
máis extensa de todo Galicia, cunha
lonxitude de máis de 7 km e un ancho de case 1 km. Por outra banda
poderemos ver un hórreo xunto a
casa retoral, dunha lonxitude de case
35 metros.
O visitante terá a posibilidade de
coñecer toda a magnitude deste enclave natural gracias a existencia de
tres rutas. A primeira é a “Ruta do
Camiño do Castelo do Pedrullo”
cunha lonxitude de máis de 7 km. A
segunda ruta ca que nos atopamos é a
“As olladas ó Atlántico”, e a derradeira é coñecida como a “Ruta das
pegadas da historia”.
◗
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OS CAZADORES QUEREN SABER..

consultas
Dende esta nova sección, ‘Galicia Cinexética’ quere dar resposta as
inquedanzas que lles poidan xurdir a tódolos cazadores galegos relacionadas
coa actividade cinexética. Envíenos as súas dúbidas a seguinte dirección:
info@galiciacinexetica.com ou chame o tel.: 619 644 006
PERDA DE CANS
Cando un dos nosos cans se perde ou é
sustraido, no monte e non volve a aparecer, ¿canto tempo dura a nosa responsabilidade no caso de que o animal cause danos? ¿É suficiente coa denuncia ante a
Garda Civil ou ante cualquer autoridade
competente, incluíndo veterinarios?
¿Cales serían os pasos a seguir?

dado que o artigo 631 do Código Penal califica como falta e sanciona con multa aos
donos de animais dañinos que os deixaren
soltos, en condicións de causar mal ou que
os abandoen.
2.-) Ante a constancia do extravío debe
presentarse a correspondente denuncia e
posteriormente notificar o REGIAC a perda
do can. Pero a pesar de que formule a pertinente denuncia esto non exonerara, en
principio, ao propietario da responsabilidade que no seu caso lle poida ser esixida ante un tribunal por os danos causados.

que o seu uso esteña xustificado, por
exemplo pola participación en actividades
deportivas.
Están prohibidos os puñales, estiletes, as
navallas automáticas e as navallas non automáticas de folla maior de 11 centímetros.

AS ESCOPETAS DE CAZA E OS
CARTUCHOS NO DOMICILIO
Gustaríame que me indicasen o seguinte
referente as armas, ¿cal é a forma legal e
correcta de ter unha arma gardada na
casa ademáis da munición para o seu
emprego?

TENENCIA E USO DE COITELOS
E MACHETES DE REMATE

En relación coa súa consulta sobre a perda de cans no monte, pasamos a informarlle do seguinte:
1.-) Segundo o artigo 1905 do Código Civil o poseedor dun animal é responsable
dos perxuicios que cause, ainda que se escape ou extravíe, cesando esta responsabilidade só no caso de forza maior ou culpa
do perxudicado.
Pola súa parte a Lei e o Regulamento autonómicos sobre Protección de animais de
compañía recollen como obrigas dos propietarios, non abandoalos e adoptar as medidas de control adecuadas para que non
causen danos.
Non se pode esquecer que tamén podería esixirse unha responsabilidade penal
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Gustaríame saber si eu como particular,
nun día hábil de caza maior podo portar
tanto no vehículo como ao realizar a actividade cinexética un coitelo ou un machete para o remate das pezas de caza maior.
En relación coa súa consulta sobre a tenencia e uso de coitelos e machetes de remate, informarlle que está permitida a tenencia de coitelos ou machetes sempre
que non excedan das dimensións previstas no Regulamento de Armas, e sempre

Informarlle que segundo dispón o artigo
144.1.a) do Regulamento de Armas, as persoas que posúan armas están obrigadas a
gardalas en lugar seguro e a adopta-las
medidas necesarias para evitar a súa perda,
roubo ou sustracción. A norma non concreta nada máis, se ben é certo que algunha
Xurisprudencia entende que para evitar
responsabilidades deben terse en lugar
non accesible á vista de calquera, ben escondidas, ocultas, descargadas; en definitiva, en lugar seguro.
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A NOSA FEIRA
Sendo suscriptor PODERÁS POÑER GRATIS pequenos anuncios tódolos meses
nesta sección,so tes que chamar o 981 562 777 ou enviar un e-mail a

info@galiciacinexetica.com
CANS

Véndense cans de caza maior, de
traílla e rastro único. Fora de serie
atados e soltos. Tamén dispoñemos
de cachorros iniciados, briquets,
griffóns azuis e astur-cántabros.
Tel.: 629 674 144.
Véndense cachorros de leonado de
talla mediana, excelentes país traídos de Francia. Tel.: 699 463 938.
Véndense astur-cántabros iniciados
a traílla e soltos. También perros
limpios. Ramón Asturias, seriedade.
Tel.: 620 868 265.
Vendo cans cazando o coello e cachorros de podenco maneto, pais
cazando. Zona Pontevedra.
Tel.: 667 755 497.
Véndese ou cámbiase Griffón Azul
de Gascuña cazando a caza maior,
moi bo no corzo. Cambiaríase por
can de rastro único solo xabaril.
Tel.: 607 547 760.
Vendo podencas coelleiras. Teléfono
677 118 584 (chamar polas tardes).
Vendo griffóns leonados cazando
xabaril á solta. Moito carácter e boa
voz, tamén dispoñemos de cachorros. Tel.: 689 396 484.

Véndense cachorros de petit baseet
griffon leonado, auténticos e con 4
meses e medio. Tel.: 646 426 971.
Véndense cachorros de setter inglés de 3 meses desparasitados. Precio 120 euros. Tel.: 669 821 915.
Véndense derradeiros tres cachorros de setter inglés, excelente pedigree e líneas de traballo. Nacidos o 22/06/09, pais ‘Nala da
Chousa’ e ‘Leo del Adican’, cazando soamente caza salvaxe, perdiz,
codorniz e arcea. Precio especial
de 150 euros. Tel.: 981 577 930 /
696 781 734 .
Véndese camada de Beagles, líneas
francesas. Oso e cabeza fortes. Nados o 4/05/09. Os pais dan excelente
resultado na caza do coello.
Tel.: 630 807 344.
Vendo cachorros tricolores de Setter Inglés moi económicos, vacunados e con cartilla. Os pais cazan faisan, codorniz e perdiz.
Tel.: 629 881 482.
Véndese sabueso blanco-laranxa
de tres anos de idade, cazando corzo e xabaril a ceiva, levantando e
seguindo ben.
Tel.: 648 216 459.

Véndense derradeiros cachorros
de setter inglés, pais cazando perdiz salvaxe e arcea. Mai 3ª no
Campeonato de España 2008 de
Caza de Arceas, pai neto de ‘Eppel
de Casa Eirexe’ (varias veces campeón de España de caza práctica
salvaxe).
Tel.: 651 168 688 / 606 949 640.
Véndese cachorra de 5 meses tricolor, pai beagle linea americana con
loe, nai cruce de beagle ,os dous
moi bos cazadores.
Tel.: 680 172 495.
Véndense cachorros beagles, sete
meses machos tricolores tatuados
inscritos no LOE, desparasitados,
soamente me queda dous pero
non teño sitio onde telos.
Tel.: 666 417 233.

VARIOS

Ofertanse invitacións no Tecor de
San Vicente de Vimianzo (A Coruña). Invitacións diarias tanto de caza menor como de caza maior, a un
prezo de 50 euros/día.
Tel.: 664 250 782.
Finca el Valle, inícianse cachorros
no rastro de xabaril e coello. Véndense xabariles. Tel.: 689 148 602.
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APUNTES CINEXÉTICOS

La maltrecha
ECONOMÍA
del cazador
C o n e l c a m b i o d e l o s v i e n t o s a d i r e c c i ó n n o r t e , l l e g a e l o t o ñ o y c o n é l s e a b r e la veda.
Miles de ca zador e s g a l l e g o s p r eparan sus pertr e c h o s p a r a s a l i r a l m o n t e .
Antonio González (cazador)

E

s hora de revisar el material y este año nos damos
cuenta que nos falta casi de todo.Pasamos la mano por
la cabeza y notamos que el transcurrir de los años nos
deja cada vez con menos pelo, tendremos que protegerla con algún gorrito de ésos que no dejan pasar el
agua,ya se nos han ido los primeros noveneta.Cuando
vamos a probar el conjunto de chaqueta, pantalón y camisa vemos
que la inactividad veraniega nos hizo coger unos kilitos, por lo cual
tendremos que desembolsar otros 450 euros para poder ir todos guapos al monte.El siguiente problema son las botas,que quedaron destrozadas del año pasado y necesitamos unas impermeables y transpi-
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rables,ponemos 150 euros más.Al chaleco de caza le empiezan a caer
los cartuchos por los agujeros, con lo cual, aprovechando que estamos en la tienda de deportes,nos agenciamos uno por 100 euros.
Ya estamos hechos unos pimpollos y es cuando recordamos
que el año pasado la escopeta nos fallaba bastante y no nos vendría
mal una nueva y lo arreglamos con 1100 euros más; adquirimos
también los utensilios de limpieza para el arma y unas cajas de cartuchos y se nos van otros 100 euros .
A Vento,el perro perdiguero que tengo desde hace doce años,
le está costando aguantar una jornada entera de caza, por lo que
tengo que buscarle un compañero para echarle una mano.Me voy a
una tienda especializada y me dejo 1.000 euros,pero con dos perros
me veo en la obligación de usar un remolque, ya que los dos van incómodos en el coche: me compro uno, ni muy grande ni muy pequeño,y me dejo otros 900 euros .
Para tirar del remolque e introducirnos en los caminos rurales,
ya que este año toca renovación, nos compramos un todoterreno
de gama media y dejamos 30.000 eurillos más.
El coto que, según donde lo tengamos, nos puede oscilar desde los 100 euros en Galicia a los 3.000 euros en Toledo. Si optamos
por ir a Toledo tendremos 100 euros más de gasóleo por fin de semana y 300 euros de hotel.
No nos podemos olvidar del pienso de los perros, que nos sale
a 30 euros por perro y mes, y dejar un remanente de 200 euros para
las revisiones veterinarias de nuestros amigos y colaboradores.Ya
sólo nos queda sacar la licencia,seguro, psicotécnico y demás papeletas burocráticas, con lo que desembolsamos 150 euros y nos damos de cuenta, al meter la mano en el bolsillo, que sólo nos quedan
5 euros,lo que aprovechamos para comprarnos una revista especializada con la que nos metemos en ambiente.
¡Para que luego digan que los cazadores no ayudamos al PIB
de la nación! Y después de tanto aflojar euros me acuerdo del refrán que me contaba mi abuelo:“Cazador e troiteiro nin moita
meda nin moito palleiro”.
◗

31mutua.qxd

11/2/09

15:50

Página 1

G32WWW

20/10/09

12:31

Página 1

