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AXENDA CINEXÉTICA

Galicia ao día…
CONFERENCIA SOBRE A REDE NATURA 2000 CELEBRADA EN BRUSELAS

O s c a z a d o re s m ó v e n s e p o l a c o n s e r v a c i ó n

O

20 de novembro, na sede dun
dos edificios da Comisión Europea, xuntáronse representantes
da caza, da conservación e dos propietarios rurais. A conferencia foi organizada
pola FACE, ELO e IUCN e tiña como obxetivo fomentar o diálogo e o entendemento entre o mundo rural, as administracións e as ONG conservacionistas.
Federacións de cazadores de casi toda
Europa participaron activamente nesta
reunión e a Real Federación Española de
Caza non faltou a esta importante cita.
Ao longo das discusións, quedou claro, tanto aos funcionarios dos distintos

4

órganos como ás ONG, que os cazadores convertéronse nuns aliados para a
conservación. En tódolos puntos de Europa, as asociacións de cazadores están
a desenrolar programas de sensibilización, de monitorización de especies de
restauración de zonas húmidas, de mellora de hábitats e tamén de control de
depredadores.
Asuntos relacionados coa necesidade
da loita contra a caza ilegal, co control da
planificación urbanística, da enerxía eólica, etc. foron algúns dos temas abordados na conferencia e postos en común
por tódolos representantes alí presentes.

Tamén se puido comprobar como en
toda a Unión Europea da Rede Natura
2000 é percibida, en principio, con desconfianza e rexeito polas comunidades
locais de cazadores, debido principalmente a falta de información e as limitacións á caza que ditas figuras de protección poden levar aparelladas.
O balance, según as verbas de Santiago Ballesteros, secretario xeral da RFEC, é
sin dúbida positivo para a caza e os cazadores. A imaxen deste colectivo de máis
de 7 millóns de europeos é vista dun xeito máis favorable pola Comisión Europea
e polos distintos Estados.
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CAMPIONATO PROVINCIAL DE LUGO
DE CAZA DE ARCEAS

Bernardo Traseira
adxudícase o provincial

O
CAMPIONATO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
DE CAZA DE ARCEAS

E m i l i o Fe r re i ra , c a m p i ó n
d a p ro b a

O

pasado 21 de novembro celebrábase no Tecor da
Sociedade de Cazadores “A Laxe”, no Concello de
Pazos de Borbén, o Campionato Provincial de Pontevedra de Caza de Arceas, organizado pola Federación Galega de Caza en Pontevedra en colaboración coa Sociedade
de Cazadores “A Laxe”.
A proba, que contaba cun total de 25 participantes,
remataba con Emilio Ferreira
Martínez gañador ao capturar unha arcea, e proclamándose polo tanto Campión Provincial.
Segundo clasificado era Andrés Pereira Pereira, quen capturaba tamén unha arcea, ao igual que Adelino Oliveira
Lorenzo, que remataba no terceiro posto.
Os seguintes cazadores clasificábanse para o Campionato
Galego da modalidade: Emilio Ferreira Martínez, Andrés Pereira Pereira, Adelino Oliveira Lorenzo, Valentín Álvarez
Expósito, José Carlos Morgade Diz e Diego Rodríguez Otero.

pasado 21 de novembro celebrábase no Tecor Terra
Cha, no Concello de Pastoriza, o Campionato Provincial
de Lugo de Caza de Arceas,
organizado pola
Federación Galega de Caza en Lugo en colaboración
coa Sociedade de Cazadores da Terra Cha.
A proba, que contaba
cun total de 24 participantes, remataba con Bernardo
Traseira Rois capturando

dúas arceas, e proclamándose polo tanto Campión
Provincial. Segundo clasificado era Antonio González
Chaín, quen capturaba unha arcea, ao igual que Jesús
Blanco Paredes, que remataba no terceiro posto.
A estes 3 cazadores engádenselles Manuel Rodríguez Quiroga e Francisco
Diéguez Sobrado, que comporan a representación lucense para o Campionato
Galego da modalidade.
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AXENDA CINEXÉTICA
O 30 DE NOVEMBRO TIÑA LUGAR NOS LOCAIS DA RFEC, SEDE DE FEDENCA, A REUNIÓN ANUAL DA
COMISIÓN PARA A XESTIÓN DO COELLO DE MONTE QUE ESTÁ COORDINADA POR MANUEL MARTÍNEZ

Reunión da Comisión para a Xestión do Coello de Monte

À

primeira reunión desta xoven Comisión estaban
citados un bo elenco de expertos na Xestión do
Coello de Monte, sabendo dende o comenzo
que éles son un aspecto fundamental á hora de establecer os cimentos deste grupo de traballo e os mellores
orientadores para dar os pasos no futuro.
Neste primeiro encontro participaron e espuxeron os
seus puntos de vista diante dos responsables de Fedenca os científicos Carlos
Calvete, Carlos Díez, Carlos Rouco, Vicente Piorno,
Emilio Virgós, Sara Cabezas, Francisco J. García,
Pedro González, Tomás
Merchán e Francisco Sánchez. A Comisión prevé
reunirse con outros expertos que por unha ou outra
causa non poideron estar presentes nesta reunión.
Nun ambente moi distendido puxéronse sobre a mesa
infinidade de aspectos, todos eles relacionados coas
cuestións fundamentais á hora de xestionar as poboacións do coello de monte. Cada un dos asistentes fixo unha radiografía actual das distintas situacións polas que
atravesan as poboacións do coello de monte ao longo e
ancho de todo o territorio nacional, destacando que a
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día de hoxe a situación é moi dispar, posto que nalgunhas zonas acada a categoría de praga e noutras está
prácticamente desaparecido.
Tamén foron obxeto de análise novos datos, así, como
a situación na que se atopan os últimos e máis novidosos
estudos e traballos que se están desenrolando a día de
hoxe sobre este lagomorfo. Informouse os asistentes da
situación na fase de proba
de campo da vacina recombinante sobre a que se
informará en breve a tódolos cazadores.
Unha vez establecido un
diagnóstico da situación
actual, na que se apreciaron certos avances pero
tamén algunhas deficiencias, estableceuse un plan
de traballo para esta Comisión sobre a Xestión do Coello de Monte que comenzará a ver a luz en breve coa publicación das conclusións
deste primero encontro.
A principios do próximo ano concretaranse as accións e
proxectos a desenrrolar por parte da Comisión do Coello
de Monte de cara a aportar o seu grao de area nesta
complicada tarefa que supón a xestión das poboacións
do Coello de Monte.
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CAMPIONATO PROVINCIAL
DE A CORUÑA DE CAZA DE ARCEAS

CAMPIONATO PROVINCIAL DE OURENSE
DE CAZA DE ARCEAS

Víctor Moreira,
gañador da proba

César López, c a m p i ó n
p ro v i n c i a l

O

pasado 21 de novembro celebrábase no Tecor
“Luintra”, da Sociedade de Cazadores de Nogueira de Ramuín, o Campionato Provincial de
Ourense de Caza de Arceas, organizado pola Federación
Galega de Caza en Ourense en colaboración coa Sociedade de Cazadores de Nogueira de Ramuín.
A proba, que contaba cun total de 10 participantes,
remataba con César López
Rodríguez gañador ao capturar unha arcea, e proclamándose polo tanto Campión Provincial. Segundo clasificado era José Carlos Otero Pérez, quen capturaba tamén
unha arcea. Estes dous cazadores eran os únicos que conseguían capturar algunha peza, polo que o terceiro posto
decidiuse por sorteo, sendo Camilo Pacios Viso o que remataba nesta posición.
Os seguintes cazadores clasifícanse para o Campionato
Galego da modalidade: César López Rodríguez, José Carlos
Otero Pérez, Camilo Pacios Viso e Carlos González Casas.

O

pasado 21 de novembro celebrábase no Tecor
“Mañón”, da Sociedade de Caza “Venatoria Mañón”, o Campionato Provincial de A Coruña de
Caza de Arceas, organizado pola Federación Galega de
Caza en A Coruña en colaboración coa Sociedade de Caza
“Venatoria Mañón”.
A proba, que contaba cun total de 33 participantes, remataba con Víctor Moreira Graíño gañador ao capturar
unha arcea, e proclamándose polo tanto Campión Provincial. Segundo clasificado era Emilio Romero Castro, quen
capturaba tamén unha arcea. Tamén unha arcea capturaba
o terceiro clasificado, José Ramón Muíño Álvarez.
Os seguintes cazadores clasifícanse para o Campionato
Galego da modalidade: Víctor Moreira Graíño, Emilio Romero Castro, José Ramón Muíño Álvarez, Miguel A. Caruncho Campanario, Marcos Estévez Rivas e Juan M. Carou Rey.
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AXENDA CINEXÉTICA
POR PRIMEIRA VEZ OS CAZADORES ESTÁN NO
CONSELLO ESTATAL PARA O PATRIMOMIO NATURAL
E A BIODIVERSIDADE

Un paso máis da caza
n o M e d i o N a t u ra l

UN BEN COMÚN

A Xunta permitirá cazar
xabariles na zona
protexida do Ortegal

O
N

a primeira reunión debatíronse deversos puntos como o listado de
Especies Salvaxes en Réximen de
Protección Especial e o Catálogo
español de Especies amenazadas, as directrices de conservación da Rede Natura 2000 e o
Inventario Español e o Plan de
Estratéxico Estatal do Patrimonio
Natural e a Biodiversidade.
É importante que os cazadores esteñan presentes neste órgano onde se vai controlar a política medioambiental do noso
país nos vindeiros anos. Según
se recolle no borrador do Reglamento deste Consello, entre as
funcións do pleno esta informar

sobre as normas e plans de ámbito estatal relativos ao patrimonio natural e a biodiversidade,
facendo un seguimento dos
mesmos e valorando a incidencia social, económica e ambiental das políticas públicas.
Para rematar decir que este
Consello deberá impulsar o diálogo, participación e colaboración de todas as Administracións, institucións e axentes
sociais e económicos implicados
no usos sostible dos recursos
naturais, propiciando o intercambio de información entre todos os integrantes do Consello
dos temas que sexan obxeto de
debate.

Goberno autonómico, en días atrás, tomou
a decisión de levantar a prohibición da caza
de xabariles na ría de Ortigueira e Ladrido,
unha zona declarada Espacio Natural en Réximen
de Protección Xeral
ademáis de estar
baixo o amparo do
acordo Ramsar e
estar considerado
Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC). Unha decisión esta que chega despois de que
se impuxera a veda
da caza fai máis de
doce anos co obxetivo de protexer as aves da zona.
Nembargantes, un quebradeiro de cabeza de
gandeiros, labregos e particulares, agotados de pelexar contra os desperfectos que provoca este suido, levou a técnicos da Consellería de Medio Rural
a desbloquear a prohibición na zona protexida despois de estudar os motivos polos que nesta zona de
Ortegal e unha das máis afectadas por estes animais. Por iso, abriuse a caza desta especie nunha
superficie de 2.920 ha entre os Concellos de Ortigueira e Cariño.

UNHA LIÑA DE AXUDAS PARA OS GANDEIROS

Medio rural publica a orde que regula as axudas
por danos producidos polo lobo

A

Consellería do Medio Rural
publica a orde do 30 de novembro de 2009 pola que se
establecen as bases reguladoras das
axudas para paliar os danos producidos polo lobo, e se convocan para o
ano 2010. Esta orde ten por obxeto
establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor dos gandeiros afectados polos ataques do lobo
ás reses das súas explotacións, coa finalidade de compensalos polos danos
ocasionados no seu gando, e proce-
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der a súa convocatoria para o ano
2010. Estas axudas tramitaranse en réxime de publicidade, transparencia,
concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, con eficacia
no cumprimento dos obxectivos fixados e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. Así mesmo, resultarán de aplicación os
preceptos básicos da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
Poderanse acoller a estas axudas os
propietarios do gando afectado por

ataques de lobos dentro da comunidade autónoma. O gando deberá
pertencer a unha explotación incluída
no rexistro xeral de Explotacións Gandeiras de Galicia, estar identificado e
saneado de acordo coa normativa
aplicable para o efecto, agás no caso
do gando cabalar, que soamente deberá estar identificado individualmente. As axudas á que se refire esta orde
comprenden os danos producidos polo lobo dende o 1 de outubro de 2009
ata o 30 de setembro de 2010.
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PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA O 24 DE NOVEMBRO DO 2009

A Limia declarada Zona de Especial Protección
para Aves (ZEPA)

A

declaración
deste espazo
natural como
ZEPA leva a súa inclusión directa na rede
Natura 2000, co compromiso de establecer
medidas de conservación axeitadas para
evitar o deterioro dos
hábitats destas aves
que viven en estado
salvaxe. Ao tempo
que se respetarán os
usos agrarios tradicionais da comarca.
A Dirección Xeral
de Conservación da
Natureza, someteuse
a información pública e audiencia aos interesados no proxecto de decreto de

declaración de zona
de especial protección das aves de
10.383 hectáreas da
comarca da Limia.
Formuláronse 6.263

as alegacións e realizar un axuste na súa
delimitación.
Con estes novos límites, a superficie total da ZEPA "A Limia"

Esta área periférica
está destinada a minimizar impactos sobre
os hábitats das especies mediante a aplicación e o fomento

alegacións, e tras seren analizadas e contestadas, optouse por
aceptar parcialmente

será de 6.939 hectáreas, cunha zona periférica de protección
de 7.558,6 hectáreas.

de medidas agroambientais e prácticas
orientadoras que favorezan a súa conser-

vación. A rede de zonas de especiais protección das aves de
Galicia está composta
por 15 lugares que alcanzan unha superficie total de 94.089 ha.
Na actualidade, a Limia presenta unha
paisaxe eminentemente agrícola e escasamente forestada.
Dadas estas condicións, a Consellería
do Medio Rural quere insistir, unha vez
máis, en que se respectarán os usos
agrarios tradicionais
deste territorio o cal
non ocasionará transtornos para os labregos da zona.
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AXENDA CINEXÉTICA
PERXUICIOS RAPOSEIROS

O S u p re m o c o n f i r m a a
indemnización aos
feridos nun accidente
debido a irrupción
d u n ra p o s o n a A - 6

O

Tribunal Supremo
(TS) confirmou
que a Administración debe indemnizar aos
tres ocupantes dun vehículo
que en decembro do 2003
resultaron lesionados, dous
de eles moi graves, ao sufrir
un accidente na autovía A-6
debido á irrupción dun raposo na estrada.
Así o acordou a sala do
contencioso-administrativo
do TS nunha sentencia, que
desestima o recurso que o
abogado do Estado interpuxo contra a ditada pola Audiencia Nacional, que fixou
a indemnización nun total

de 975.841 euros, máis intereses. Según explica a
sentencia, a tela metálica
existente no lugar do sinistro, colocada co obxeto de
impedir o acceso de animais
á estrada, non se atopaba
en contacto co chan, «existindo un burato entre a tela
e o chan, a modo de canle,
debido aos efectos da erosión nese punto».
Según a Audiencia, a Administración incumpliu o
seu deber de manter en
condicions de seguridade
un ben de dominio público
para o seu uso por parte
dos cidadáns.

XLI CPTO. DE ESPAÑA DE CAZA MENOR CON CAN

Rubén Martínez, da Rioja,
campión de España

O

cazador da Rioja,
Rubén Martínez,
proclamouse o día
12 de decembro como novo
campión de caza menor con
can na XLI edición do Campionato de Caza Menor con
Can disputado en Alpera (Albacete).
Coa axuda do seu springer
spaniel de nome “Pol”, Rubén Martínez chegou o control cun total de 5 perdices,
2 lebres e 8 coellos, que lle
deron unha puntuación final
de 5.320 puntos suficientes
para acadar o seu terceiro
Campionato de España de
Caza Menor Con Can.
En segundo lugar clasificouse o participante do Pais
Vasco, Mikel Tomé, que participaba co seu setter inglés
“Lora”, ao entregar no control 7 perdices, 2 lebres e 3
coellos. En terceira posición
quedaba o representante de
Andalucía, José Antonio López, que obtivo unha percha
total de 8 perdices, 3 lebres,
unha delas collida pola súa
cadela “Blanca”, mestiza de
braco, e un coello. Destacar a
boa xestión que están a realizar os cazadores locales
deste coto albaceteño xa

que a boa xestión que estan
a realizar viuse reflexado no
montante total de pezas
abatidas, sendo un total de

159 as aportadas ao control.
Lamentar a ausencia de representación galega nesta
fase final.

ENVENENAMENTO DE CANS EN CARTELLE

O Servicio de Protección da Natureza xa esta
a levar a cabo unha investigación

A

xentes do Seprona investigan o envenenamento
de varios cas de caza nun monte de Cartelle sucedido na xornada do domingo día 22 de novembro. O
sucedido tivo como resultado a morte de dous cans de caza
mentres que outros catro se estan a recuperar da inxesta de
sustancias tóxicas que comeron.
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Según informaron os donos dos cans á garda civil, os cans
empezaron a sentirse mal e a tambalearse, sen reaccionar
ante os intentos fallidos dos donos en salvarlles a vida.
Os axentes do Seprona estan a levar a cabo unha investigación co fin de esclarecer os feitos, non sendo a primeira
vez que suceden actos semellantes na zona.
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UN CAZADOR FALECE EN CABANA DE BERGANTIÑOS, PREVISIBLEMENTE FROITO DUN DISPARO

A

Fondo pesar entre os cazadores galegos

Federación Galega
de Caza lamenta o
triste suceso acaecido en Cabana de Bergantiños, onde un
cazador faleceu previsiblemente froito do disparo dun compañeiro
nun desgraciado accidente. O presidente da
Federación Galega de
Caza dixo sentirse tremendamente afectado
por esta nova perda, e
ven de testimoniar o
seu pesar á familia do
falecido e á sociedade
de caza Venatoria de
Bergantiños. A Federación lembra unha vez
máis as precaucación e
medidas de seguridade
que deben adoptarse durante as cacerías, salientando a

necesidade de non disparar
nunca sen ve-la peza que se
quere abater, e a traxectoria

tes Galegos, tan saudable para a biodiversidade, require
unha dosis maior de pruden-

que vai segui-lo disparo. A
espesa vexetación dos mon-

cia e concentración na práctica da actividade cinexética.

As modalidades colectivas como os ganchos e os zapeos,
cobra especial importancia o
bon facer e a obedicencia ao responsable
da cacería, así como
procurar utilizar durante a caza roupa de
cores vivos –a FGC leva
repartidos entre os cazadores Galegos nos
derradeiros catro anos
máis de 15.000 chalecos amarelos– que resalte a visibilidade dos
compañeiros de cacería. De tódolos xeitos,
estas medidas necesarias deben complementarse cunha fundamental, a prudencia,
o sentido común, e a
utilización responsable das
armas.
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AXENDA CINEXÉTICA
XIV CAMPIONATO GALEGO DE CAZA DE ARCEAS

Jo s é R a m ó n M u í ñ o é o n o v o c a m p i ó n
g a l e g o d e C a z a d e A rc e a s

Foto 1: 3º clasificado, entregoulle o trofeo o presidente da Federación Galega de Caza en A Coruña, Manuel Saa Casariego.
Foto 2: Ramón Muiño, gañador do campionato acompañado do xuíz e do seu can. Foto 3: 2º Clasificado, entregoulle o trofeo o presidente
do Tecor de Ortigueira José Manuel López Cal. Foto 4: Instantánea de tódolos participantes nos momentos previos o pistoletazo de saída
deste XIV Campionato Galego de Caza de Arceas celebrado nos Tecores de Ortegal e Mañón.

O

rganizado pola Federación Galega de Caza en colaboración coa
Agrupación de Cazadores do
Ortegal e a Sociedade de Cazadores de
Mañón, o pasado sábado día 5 de decembro, tivo lugar nos terreos correspondentes aos Tecores de ambas Sociedades,
a XIV Edición do Campionato Galego de
Caza de Arceas.
Ás 8.00 horas os 22 cazadores participantes nesta edición concentráronse nun
restaurante de Mera (Ortigueira) e tras os
cafés de rigor, procedeuse ao reparto de
dorsais e adxudicación de xuíces. A continuación a caravana puxo rumbo a Grañas
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de Sor, lugar onde se estableceu o punto
de saída e o control de chegada, en torno
ás 9,00 horas o director da proba, Manuel
Feijoo, daba o pistoletazo de saída.
O día, no que á climatoloxía se refire,
non foi un obstáculo para o normal desenrolo da proba e o cazadeiro era un
dos mellores escearios de Galicia para a
caza de arceas, se ben as capturas non
foron as esperadas, quizais por a falla
dun coñecemento do terreo, requisito
imprescindible para obter bos resultados
na caza desta escurridiza migratoria.
Foi o cazador de Carballo, José Ra-

món Muíño Álvarez que con unha arcea
abatida proclamouse Campión Galego
de Caza de Arceas. Consultados os xuíces que acompañaron aos participantes,
avistáronse un total de 9 arceas e efectuáronse 5 disparos.
Co campión decidido e debido as
escasez de capturas, houbo que recurrir
ao sorteo para decidir quenes representarán a Galicia, no campionato de España da especialidade a celebrar o próximo 19 de decembro na Rioja. E a sorte
quixo que o segundo posto o ocupara
Andrés Pereira Pereira e o terceiro lugar
Valentín Álvarez Expósito.
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PARA O RECORDO
Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a:

info@galiciacinexetica.com

7 xabariles abatidos pola cuadrilla de Covelas o día 14 de
novembro no Tecor Río Chamoso de Castroverde.

A caza do xabaril evoluciona e xa se poden ver razas de cans de
outros continentes como este Plott Hound americano.

Resultado dunha batida ao xabaril celebrada a tempada pasada
no Tecor de Xermade.

Na imaxen podemos ver a Carlos Santalices co pointer “Duende
de Pasarín”, unha xoven promesa.

CACIT de terra e auga organizado polo Clube Español do Deutsch
Drahthaar en Amposta (Tarragona).

Diferentes medios de comunicación acudiron os campionatos
galegos de caza menor e de arceas.
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Un día DE PERROS
Unha batida aos xabariles
no Tecor de Negueira de Muñiz

O titular desta reportaxe e o claro exemplo do que deu de si unha batida de xabariles levada a
cabo no Tecor lucense de Negueira de Muñiz o día 15 de novembro do 2009. Un temporal de
auga e vento que nos acompañou durante toda a xornada sen darnos tregua, e un excelente
traballo dos cans, foron os verdadeiros protagonistas desta xornada desenrolada baixo unhas
complicadas condicións de caza.
Redacción

A

intensa choiva
golpeaba nos vídrios das ventás
do “refuxio do
cazador e pescador” o que fixo
despertar o grupo de cazadores desprazados ata Negueira de Muñiz para desfrutar dunhas xornadas de caza
ao xabaril. Os encargados de levar a
cabo a difícil tarefa de aprazar os xabariles xa se atopan tomando o café e
comentando cales ian ser as zonas
que van rastrear cos seus cans de
corda para que así sexa máis efectiva
a xornada e cortar canto antes os rastros dos xabariles deixados ao longo

14

da noite. A intensa choiva vai dificultar esta tarefa, xa que os rastros
van ser ténues e so aptos para cans
de calidade.
Antonio Castro facendo as tarefas
de xefe de cuadrilla empeza a dispoñer os trailleiros hacia os montes establecidos previamente, os todoterreos cos remolques collen rumbo e os

seu can Sol corta un rastro e comenza
o traballo do rastrexo-aprazamento
baixo unha choiva incesante.
Cans, cordas e monteiros xa se
atopan inmersos de cheo no traballo
de localizar os xabariles, as emisoras
non cesan na actividade e a información que vamos recibindo non e mala, xa que a pesar do tempo, os trai-

Cans e monteiros xa se atopan inmersos
nas tarefas de localizar os xabariles
limpaparabrisas non cesan na súa actividade nin un so intre. Mentras nos
encamiñamos ao monte asinado, vemos como o veterano José Bouza co

lleiros teñen rastro e os cans están a
traballar, dun xeito extraordinario, as
diluidas emanacións deixadas polo
porco bravo.
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José Bouza, Jesús Lastra e Carlos Vizcaín no transcurso da batida
unha vez recollidos os cans e desencamados os xabariles.

Jesús Lastra, Cuqui, co seu sabueso Lucas corta un rastro que despois
dun tempo ten que abandoalo porque pasa hacia a veciña Asturias, fora
dos limites do Tecor. Mais tarde, o
mesmo monteiro consegue cortar
outro rastro e pronto se pon en contacto con Antonio Castro que esta
na parte alta para comunicarlle que
dito rastro parece que se encamiña

Momento previo á solta, durante o cal os monteiros colócanlle os
colares localizadores os cans.

ata a zona na que se atopa el rastrexando. O pouco tempo, Antonio
confirma que cortou dito rastro e
que se pon a traballar nel. Tódolos
traílleiros comentan o mesmo polas
emisoras: “Non sei si vou o dereito
ou o revés, porque non son quen de
ver unha pegada”. Por isto, merece
especial mención o traballo dos cans
xa que os monteiros tiveron que

Unha vez emprazados os xabariles e colocadas as armadas, os
monteiros dispóñense a levar a cabo a solta dos cans.

confiar neles plenamente sabendo
que o que seguían eran xabariles e
non outros rastros de animais non
desexados, e que a dirección no rastrexo era a axeitada. Pois ben, os
cans non nos defraudaron.
Entorno o mediodía, os monteiros
fóronse achegando ata o refuxio do
cazador sito no nucleo urbán de Negueira de Muñiz onde os esperaban

A xornada de caza estivo pasada por auga e os cazadores tiveron
que empregarse a fondo para soportar as inclemencias do tempo.

15
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A CAZA EN..
o resto de cazadores que máis tarde
serían os que ocuparían os postos
das armadas.
A choiva seguía incesante e mentras agardábamos a chegada do resto
de monteiros, aproveitamos para recuperar forzas e picar algo de lacón

Os motores dos todoterreos poñense en marcha hacia o lugar indicado e unha vez alí, Antonio empeza
a desempeñar as súas tarefas de xefe
de cuadrilla dispoñendo as armadas
e os tirados nos seus postos para tapar as posibles fuxidas dos porcos

A Mora e o Sil introdúcense na maleza
emitindo os primeiros latexos no rastro
cocido, empanada de liscos, bola de
leite, etc. Mentras tanto os comentarios sucedíanse e os lances de xornadas pasadas discorrían como a choiva polos tellados deste pequeno
concello da montaña lucense. As novas que nos trae o monteiro Manolo
Romay son boas e parécelle que po-

bravos, eso si, sempre tendo moi enconta a seguridade da cacería e dos
seus compoñentes.
Unha vez que tódolos cazadores se
sitúan nos postos asinados previamente, Antonio e Jesús baixan os seus
cans dos remolques e colócanlles os
colares localizadores. Vemos que con

O encoro que discorre o longo do Tecor de Negueira de Muñiz non
é unha barreira nas fuxidas dos xabariles.

de ter aprazado algún xabaril nun
monte que, según as indicación de
Carlos Vizcain, garda do Tecor que
nos acompañou durante toda a batida, semella ser un monte de pequenas dimensións en relación o que se
esta acostumado neste Tecor. O minutos pasan e Antonio Castro e José
Bouza non aperecen polo refuxio,
semella que se lles esta a complicar o
rastro e non dan atopado o emprazamento dos xabariles. Son as 15.00
horas e as emisoras dan a voz de
alerta de que Antonio e José posiblemente conseguerán localizar os xabariles e sabendo que en poucas horas a noite vai se votar encima piden
a tódolos cazadores que se atopan
no refuxio que se dirixan hacia o
monte onde creen que poidan estar
agochados os suidos.

16

postos que vamos a soltar os cans”.
Antonio e Jesús, cazadores avezados
no xabaril, toman a decisión de soltar dous cans punteiros, cans con unha trufa aguzada que iran apeonando
o rastro ata o posible encame dos
porcos. Deciden empregar esta estratexia porque debido a dureza do
día e a posible distancia do encame o
rastrexo ata o encame vai ser complicado e unha solta de tódolos cans
pode levar ao traste todo o traballo
realizado ata o momento.
Antonio abre os mosquetóns da
Mora e do Sil e estes introducense na
maleza dando os primeiros latidos, indicadores de que van no rastro dos xabariles. Mentras tanto agardamos co
resto dos cans apresados ata que estes

Uceiras e toxeiras mesturadas cas plantacións de piñeiros, forman
uns refuxos previlexiados para o porco bravo.

estes colares o avance tecnolóxico tamén chega o mundo da caza sendo
esta unha ferramenta moi util para a
recuperación dos cans nestes montes
tan extensos. Una vez feito isto, os
dous monteiros co lote de 7 cans conducen a estes atraillados ata o lugar
onde previamente os cans de traílla
embouzaran o rastro do xabaril.

dous cans den a voz de aviso de que
cheguen os encames. Son estes momentos de tensión para tódolos cazadores que agardan a que se confirme
que o aprazamento esta correctamente feito e que os xabariles se atopen
dentro da armada. Tamén son momentos de gran paixón para os cans
Sol, Luna, Zubi, Pistón e Turco que te-

Antonio fai fincapé pola emisora da
seguridade a hora de colocar os postos
Situados alí os dous monteiros,
Antonio volve a facer fincapé na seguridade e pide información pola
emisora para saber si tódolos cazadores se atopan situados nos seus
postos con seguridade. Confirmado
isto, Antonio emite a seguinte mensaxe: “Permanecede inmóviles nos

mos apresados xa que eles tamén
agardan a libertade porque son conscientes de que unha vez ceivos poderán perseguir e acosar ao seu inimigo.
“Cuqui, Cuqui solta os cans que a
Mora e o Sil xa andan cos xabariles”,
son estes momentos onde o corazón
aumenta a súa frecuencia e os tirado-
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Os sabuxos obteñen a súa recompensa ao chegar o xabaril abatido despois dun bo achegamento, levante e persecución.

res activan todos os sentidos ante a
confirmación nas súas emisoras por
parte de Antonio do levante dos xabariles. Os cans apresados saen como
foguetes en dirección as ladras dos
cans punteiros e o festín de latexos invade o monte.
De súpeto escoitanse dous disparos
que nos indican que algún xabaril xa
chegou os postos, aínda que pronto

outros postos, a non posesión de arma
de fogo deste monteiro permitiulle ao
porco ter un final felíz xa que tamén
soupo librar os postos de abaixo.
Recollidos os cans, Antonio decide
cambiar de monte e probar sorte no
aplace que tiña Manolo Romay e toda
a cuadrilla se despraza ata o lugar indicado. Repítese o mesmo procedemento que no caso anterior pero con final

Cazadores e cans obteñen a súa recompensa ao abatir un xabaril de 80 kg
nos comunican que o suido gañou a
partida e soupo esquivar os proyectiles do cazador. Cuqui tamén informa
de que un xabaril chegou ata o lugar
de solta e se dirixe monte abaixo hacia

distinto xa que os cans consiguen sacar aos postos un xabaril que despois
dun número razoable de balas desperdiciadas é finalmente abatido. Os cazadores e os cans consiguen a súa re-

compensa, tratase dun xabaril macho
de 80 kg que pon fin a esta xornada de
caza entre amigos no incomparable
Tecor de Negueira de Muñiz. Mención especial merecen os cans de Cuqui, Antonio, Manolo e José Bouza
que baixo unhas pésimas condicións
de caza demostraron a súa valía.
◗
Nota:
Galicia Cinexética quere agradecerlle a Jesus Lastra, José Bouza, Manolo Romay e
Antonio Castro a colaboración e a amabilidade que nos ofertaron demostrando que,
aparte da súa calidade como monteiros, atesouran as cualidades do respeto a caza e ao
medio natural. Agradecemento especial a
directiva do Tecor de Negueira de Muñíz
así como a tódolos cazadores que nos acompañaron na xornada de caza.
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PREGUNTANDO POR..
Bo Nadal e feliz 2010 para tódolos cazadores galegos
O inverno entra de cheo nos fogares galegos, as antigas lareiras dan paso as calefaccións, e
estas adquiren un papel principal nestes días de inverno nos que a festividade do Nadal xunta
as familias nun ambente máis cálido do común.
Redacción

¡Feliz
ANINOVO!
18
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A

bon seguro que a
caza segue presente apesares de
que se troque o
esceario,
do
monte ao prato,
a caza segue viva. A actividade cinexética desprázase ao padal dando un
lixeiro descanso as maltreitas pernas
do cazador que, ca entrada do novo
ano, empeza a facerlle as maletas a
tempada de caza. Co mes das xeadas
nas nosas costas, o cazador atopa
resgardo na cobertura natural que
ofrecen as carballeiras, bidueiros, piñeirais e matorrais… un resgardo
condicionado a búsqueda dos bravos xabaríns, dos avispados raposos
e das tímidas arceas, os cales terán a
chave que pasará o cerrollo a tempa-

Ca entrada do ano a caza da perdiz toca ao seu fin quedando no recordo os lances vividos.

desexos para o ano novo teñen que
ser unha meta a seguir. A caza ta-

gos que a farán máis forte para
afrontar as ledicias e as trabas que

A CAZA TAMÉN PRECISA DOS DESEXOS CINEXÉTICOS DE
MILLEIROS DE CAZADORES GALEGOS
da de caza 09/10. Sen dúbida o Nadal esta mesturado co encanto e os

mén precisa destes desexos cinexéticos de milleiros de cazadores gale-

traerá o ano novo. Galicia Cinexética quixo coñecer algúns destes desexos cinexéticos das persoas relacionadas ca caza e dos cazadores…

DARÍO ANDRADE EXPÓSITO

As cuadrillas e os ganchos ao raposo adquiren o protanismo neste mes de xaneiro.

Técnico da Sección de Caza da Consellería do Medio Rural e Cazador.
–En representación da Consellería do Medio Rural, é bo coñecedor da caza en Galicia e dos cazadores galegos, ¿cál é o desexo
cinexético que lle pide a este vindeiro ano 2010 para a caza e os cazadores galegos?
–Desexo percibir como os cazadores galegos asumimos e afrontamos
realmente a encomenda que a lexislación cinexética depositou no noso

19
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PREGUNTANDO POR..
torpedean procesos de fusión de Tecores por parte de xente sin alcance
de miras, que pensa que có secular
minifundismo imos ser unha potencia. Por desgraza isto penso que non
é un camiño de futuro, e queiramos
ou non, só terán futuro os Tecores
que teñan un tamaño e unha profesionalización suficientes para encarar
os novos tempos que nos agradan.
Pola miña parte son e serei feliz en
canto que poida sair ó campo cuns
compañeiros (entre os que se atopa o
meu fillo) cós que bromear no monte
á hora de xantar, logo de escoitar o
traballo duns cans de rastro deses que
te fan sorrir. E se consigue capturar
algunha peza, pois iso xa é o culme.
Apertas a todos e feliz aninovo.
Será este novo ano o que traia ao monte aquel cadelo que con agarimo criamos meses atrás.

colectivo no referente á xestión do
aproveitamento da caza, dado que o
seu futuro en Galicia está condicionado inevitablemente polo traballo
que realicemos e as decisións que
adoptemos. Para que este desexo se
faga realidade, termos como
“unión”, “confianza”, “respecto”,

parte dos presuntos defensores da natureza. A día de hoxe temos unha
presencia mediática importante e ben
administrada, o cal é de agradecer e
me fai sentir fachendoso de pertencer
a esta institución, que se soubo adaptar ós novos tempos e deixar malos
usos anteriores.

JESÚS GUERRA AYUDE
Cazador da provincia de Lugo.
–Como cazador da provincia de
Lugo, ¿cáles son para vostede os
desexos cinexéticos que se deberan
cumprir no 2010?
–Eu penso que como calqueira cazador que realmente lle guste o noso
deporte o primeiro que deberíamos

DESEXO UN COLECTIVO DE CAZADORES MÁIS UNIDO, E CANDO DIGO
ISTO É PORQUE ESPERO QUE ESTA UNIÓN SEXA DE VERDADE
“participación” e “colaboración”, deben imperar entre as sociedades de
cazadores e nas nos relacións coas sufridas directivas que nos representan.

Que é o que falla no colectivo pois?
Pois o máis importante, “O desexo
de progresar nesta unión”. Desta
maneira me entristece ver como se

facer e cuidar a nosa caza e os nosos
montes e en vez de tanta repoboación de coellos e perdices foráneas
dedicarnos a sembrar e desbrozar

ELOI SAAVEDRA VIDAL
Presidente da Sociedade de Cazadores de Xubia.
–Como cazador e como presidente dunha sociedade de caza,
¿cales son os seus desexos cinexéticos para o aninovo?
–Desexo un colectivo de cazadores
máis unido, e cando digo isto é porque espero que esta unión non sexa
de boquilla. A Federación neste proceso de unión do colectivo o está a facer ben, incluso diría eu que moi ben.
Gústame ver que temos unha clase
directiva que fai que o colectivo de
cazadores teña unha voz única e clara, defendéndonos das agresión verbais (e a veces non tan so no terreo da
palabra) que sufre este colectivo por
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Atras quedan os lances vividos durante a tempada de caza, na compaña dos nosos fies cans.
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Os xabariles están nas derradeiras fuxidas para xa no mes de febreiro obter a tranquilidade do parón cinexético e así iniciar o seu ciclo biolóxico.

zonas de monte para que a nosa caza
poida contar con comida e poder depender máis dos nosos coellos autóctonos e das nosas perdices bravas que
tiñamos hai anos.
En canto os estamentos, estes deberían facer o mesmo e axudar aos Te-

(a esta clase de cazadores tan só lle
importa matar). Este feito obsérvase
en boa medida na caza do xabarín,
xa que unha parte importante dos
compoñentes das cuadrillas seguen
devecendose por algunha variante
da caza menor.

galegas parecen máxicas e invulnerables. Máxicas porque espabilan ao
pusilánime, porque fai rir ao cara de
ferreiro, porque axoian ao máis pintado... Invulnerables porque a natureza delas, a pesar de que o home fixo o posible por estragalas, aínda que

DESEXARÍA QUE CADA AFECIONADO PUIDERA PRACTICAR A
MODALIDADE DE CAZA QUE REALMENTE LLE APASIONA
cores a cuidar a caza. En resumen
creo que para este novo 2010 desexaría que todas as partes, tanto de cazadores como dos estamentos, fixésemos unha forza única para coidar os
nosos montes e así coidar a nosa caza.
Bo Nadal e Feliz 2010.

Ao fío do dito, cómpre pedir que
todos coidemos máis e mellor o escenario onde practicamos este deporte,
é dicir, o monte, aínda que as serras

ANDRÉS TOXEIRO FRAGUELA
Cazador da provincia de A Coruña
–Como cazador da provincia de
A Coruña, ¿cáles son para vostede
os desexos cinexéticos que se deberan cumprir no 2010?
–Pois desexaría que cada afeccionado puidera practicar a modalidade
que realmente lle apasiona, pois é
ben sabido que os reconvertidos por
mor da escaseza de pezas cazables están a amosar un claro desinterese pola nova actividade, o que redunda en
perxuízo da mesma desde o punto de
vista deportivo, afectando, en certos
casos, á densidade poboacional das
especies cinexéticas correspondentes

as máquinas as seccionaran con pistas
e cortalumes, aínda que os gandeiros
as encheran de arame espiñoso, conseguiron triunfar e facer que perdure
ese abraiante bosque galaico, cos seus
piñeiros, carballos, acivros..., así como
abeleiras e bidueiros nas beiras dos
ríos, onde por sitios domina a enguedellada e raquítica carqueixa.

EULOGIO OTERO RODRÍGUEZ

O cazador galego terá nestes meses de
veda os traballos da xestión nas súas mans.

Cazador da provincia de Ourense
–Como cazador da provincia de
Ourense, ¿Cáles son para vostede
os desexos cinexéticos que se deberan cumprir non 2010?
–Eu fixenme cazador os 18 anos,
entre outras cousas, para facer amigos e, desgraciadamente, o que casi
fago son inimigos. A envexa e o pior
inimigo da caza, porque si tes millores cas cos outros, si tiras millor, etc,
por iso desexo que no aninovo estas
envexas vaian trocándose en amizades. A caza tiña que ser a nivel
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autonómico, xestionada pola Xunta,
que ela se encargara de todo, deforestación, sembrados, etc. Tiña que
estar totalmente prohibido as repoboacions, así acabouse a caza autóctona de Galicia, xa non hai en toda a
comunidade galega un coello ou unha perdiz autóctona.
Cada vez teremos menos caza e
sairanos máis cara, hoxe en dia, e según algún cazador “novato” parece
que canto mais gasten, mais bonita e
a caza… En fin, por todo isto desexo
que no 2010 esto non se cumpra e
que todo vaia en dirección contraria
a este pensamento.

MARI LUZ REY COTELO
Traballadora da Federación Galega
de Caza.
–Despois de máis de dúas décadas
escoitanto a un sin fin de cazadores
galegos, ¿Cáles son os desexos cinexéticos que pides para esta gran familia en particular e para a caza en
xeral para o vindeiro 2010?
–Primeiramente dar as gracias aos
compañeiros de Galicia Cinexética

Desexamos unhas xornadas de caza nas que brote a amizade e decaia a envexa.

Agardo e desexo que este 2010, que
acaba de arrincar, sexa ventureiro en
tódolos aspectos, e tamén por suposto
no cinexético.
Gustaríame para este novo ano,
que ningún deportista cinexético galego deixara de practica-la súa actividade por mor da crise económica,

das persoas que, dun ou doutro xeito, formamos parte dela non escatimaremos esforzos para que ningún
cazador se vexa abocado a prescindir
da práctica deste atractivo deporte
de natureza.
Antes de rematar, permítanme
aproveitar estas liñas para invitar a

AGARDO E DESEXO QUE ESTE 2010 SEXA VENTUREIRO EN
TÓDOLOS ASPECTOS, E TAMEN POR SUPOSTO NO CINEXÉTICO
por darme a oportunidade, a través
deste espazo, de poder felicitárlle-lo
novo ano a tódolos lectores pero moi
especialmente a esa gran familia que
constitúen os cazadores galegos.

para o que sería preciso que tódolos
cazadores aunaran esforzo a través
da súa casa común, que non é outra
que a propia Federación Galega de
Caza, desde a que todas e cada unha

Pediremos o 2010 que os cazadores galegos poidan desfrutar da caza con saúde e felicidade.

22

tódolos cazadores, tamén aos que
non están federados, a que nos visiten en calquera das nosas oficinas federativas –en Carballo, en Lugo, en
Ourense, en Pontevedra, ou en Santiago– onde os escoitaremos gustosamente, e trataremos de darlle solución a tódalas súas consultas e
problemas.
E por último, tanto en nome de tódolos traballadores da Federación
Galega de Caza, como no meu propio, gracias por dárno-la oportunidade de traballar con vós e para vós.

…E se a caza falase, a bon seguro
que desexaría uns cazadores galegos
nos que a envexa e o egoismo que as
veces nos acompaña se trocase en seguridade e amizade…
O equipo de G a l i c i a C i n e x é t i c a
quere desexarlle a tódolos cazadores
galegos un ano novo cheo de felici dade… ¡Feliz 2010!
◗
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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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NA CANCEIRA

CAZA en
MADRIGUERA
ELECCIÓN E ADESTRAMENTO DUN CACHORRO

Despois de decantarnos por unha raza para desenrolar esta actividade tan dura e complexa,
toca o máis difícil que é elexir un cachorro dentro dunha camada e comezar co seu
adestramento.
Alejandro Gónzalez

S

ei que existen moitas teorías, trucos e test para
facelo pero como din os
vellos, cada “maestrillo
ten o seu libriño” e eu
non vou ser menos. O
máis sinxelo neste caso e facer un estudo do seu futuro pedigree, esto

24

quere dicir que basta con ollar nos
seus antepasados parándose na súa
morfoloxía, carácter pero sobre todo
nas súas probas de traballo. Pero aquí
topámonos cun gran problema que é
esa famosa frase de que “os papeis
non cazan”. Pois ben, señores cazadores, aquí tendes o primeiro exem-

plo de para que serve ese famoso papel chamado pedegree ou árbore xenealóxica.
A diferencia da caza do xabaril e
do coello, non temos un amigo, veciño ou coñecido que teña un can dos
destacados na modalidade para po-
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der “votarlle” á nosa cadela. Entón
debemos comezar cunha venda nos
ollos e estudar cachorro por cachorro dentro dunha camada ou poñernos en máis de alguen que sepa destes menesteres.
O primeiro paso, como en todo o
referente a vida animal como se da
propia naturaleza se tratase, será descartar aqueles individuos que posuan
algunha malformación física ou mental (prognatismos, endognatismos,
malformacións nas suas extremidades, cans de carácter asustadizo, desconfiados, etc.). Eu persoalmente comezo a miña elección na segunda
semán de vida separando os cachorros da súa nai, poñéndoos a uns 60
cm do seu carón e en dirección contraria o seu ventre. Os cachorros con
máis forza e olfato serán os primeiros
en voltar. Esto debe repetirse o longo
da semán para cerciorarnos de que
non é fruto dunha casualidade.
O que fago e numerar os cadelos
na súa parte interior da orella dereita,
colocandolles un numero con rotulador indeleble e asi poder distinguilos
sen ningun fallo. Unha vez comece o
destete non nos decantaremonos nin
polo cachorro máis grande da camada
(aquel que sempre enche máis o ollo
nunha primeira vista) nin por aquel
que gruñe e non deixa comer o resto
da camada senón por aquel que segue
comendo pese os gruñidos dalgun irma dominante demostrando que posúe unha gran templanza no seu carácter e ningun medo (requisito
indispensable na caza en madriguera).

Os coellos en gaiolas serven para espertar
a paixón a caza do noso xoven cadelo.

DESCARTAREMOS
CACHORROS
CON
MALFORMACIÓNS

Sacaremos os cachorros a un entorno descoñecido para fixarnos no
seu comportamento descartando así
os asustadizos e desconfiados. O cadelo ideal non é ese que se separa da
camada buscando cousas novas ou
sitios onde ocultarse no seu novo entorno nin o que chia desconfiado e
medoso buscando a seguridade da
súa nai se non o que estuda a situación cerciorándose de que non existe
perigo ningún e comeza a investigar
novos cheiros no seu entorno, xoga
como se nada novo pasase sen extrañar a cobertura da súa proxenitora.
Esto da a entender que e un can con
valor, equilibrio e moito temperamento. Outra parte moi importante
na elección dun cachorro para esta
modalidade e a sua resistencia a door
e para iso eu comproboo mediante
pequenos mordiscos ou pellizcos nas
puntas das suas orellas ou agarrandoo pola mesma moi despacio para
non probocarlle ningunha lesión e
suspendendoo brevemente no aire.
O ideal e poder crear entornos
que despois non lle sexan descoñecidos no seu adestramento.

Xa dende moi xóvenes intentaremos espertar a paixón pola caza dos cadelos.

Colocandolle trozos de tubo
duns 20 ou 25 centímetros de diámetro no seu entorno de xogo conseguimos que se acostumen a adentrarse neles para esconderse e xogar
cos seus irmáns e se este tipo de xogo o acompañamos cun pelexo de
raposo ou coello fará do seu xogo
algo similar a acción de caza posto
que farán presa intentando quedarse co seu xoguete e buscarán onde
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NA CANCEIRA
esconderse para disfrutar en soidade do seu trofeo.
Unha vez escollido o noso novo
compañeiro, comezaremos co seu entrenamento. O que fago e introducir
un coello dentro dunha xaula onde o
cachorro o vexa e o acose sen poder
ter contacto directo con él e así facemos que o seu afán por collelo sexa
cada vez máis voraz. Despois de facer
isto varias veces incitando o noso
amigo a que ladre e morda a xaula podemos coller un anaco de tubería dun
metro e soltaremos o coello de maneira que se introduzca dentro dela e
o noso amigo o vexa. Deseguido soltamos ó noso compañeiro para que o
busque e o acose adentrándose no interior da improvisada madrigueira. O
ideal sería que ó final da tubería tiveramos un compartimento no que o
coello e o can estén separados por unha verxa (a cal, sendo de madeira, ferro ou calquera outro material, debe
de ter os buratos de maneira que o
noso amigo non poida trabar os seus
dentes nela evitando así a rotura dalgun dos seus colmillos). En cada entrenamento iremos alongando o conducto e incluso pódese construir un
pequeno laberinto que simularía unha madriguera real.
Nun principio, o conducto non debe ser demasiado estreito pero no trascurso dos entrenamentos este debe de
chegar a ter un diámetro duns 18 ou 16

Empregaremos coellos en gaiolas para que o noso cadelo vexa e acose a súa presa.

cm (cavidade que teñen as madrigueras no seus tramos máis internos, onde
o raposo se hospeda).
Unha vez o noso compañeiro
domine a movilidade reducida dos
conductos, pasaremos a ensiñarlle

SELECCIONAREMOS
CANS CON
VALOR E
TEMPERAMENTO
como facer presa aumentando así as
súas probabilidades de éxito á hora
de expulsar o “inquilino”. Esto con-

Teremos que adestrar o noso cadelo a que faga as mordidas completas e non parciais.
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séguese xogando con el a morder un
pelexo de coello que previamente
ataremos cunha corda para que nos
axude a moverllo para que o persiga
e o trave.
Cando o noso amigo morda soamente cos seus dentes dianteiros,
non pararemos de tirar suavemente
(para non causarlle a roptura dun deles), facendo que se de conta de que a
presa non esta ben mordida e obrigandoo a que a teña que ceivar. Polo
contrario cando a súa boca este totalmente chea (esto quere decir, que
a mordida sexa completa, traballándoa coa totalidade da dentadura),
deixaremos de tirar aguantando uns
segundos sen movernos e finalmente
soltaremos a corda para entregarlle o
xoguete. Deseguida darase conta de
que esa é a maneira de acadalo e descartará automáticamente as mordidas mal efectuadas.
Non se debe de ter presa á hora
de probar ó noso compañeiro nunha
madriguera natural porque unha infiltración demasiado temprana e unha mala experiencia faría que o noso
amigo non quixese saber nada máis
do tema ou convertiríase nun can de
acoso aguantando e latindo a uns
metros do raposo sen existir nunca
un contacto que obrigara a este a desaloxar o seu fogar. ¡Sorte!
◗
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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. Tamén cans limpos. 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.
Véndense cans de caza maior para
cazar o xabaril a corda e a solta.
Tel.: 617 458 075.
Véndense cadelo gran azul de Gascuña de 5 meses. Pais cazando o xabaril a traílla.
Tel.: 626 407 179.
Véndese griffón cazando corzo a
toda proba. Económico.
Tel.: 649 404 991.

Véndense dous cans astur-cántabros cazando o xabaril.
Tel.: 609 770 397.
Vendo griffóns leonados de Bretaña cazando xabaril á solta. Moito
carácter e boa voz, tamén dispoñemos de cachorros.
Tel.: 689 396 484.
Véndense cachorros griffón leonados de Bretaña fillos dos meus mellores cans cos que cazo o corzo eo
xabaril, 4 meses de idade. Véndese
tamen un leonado adulto cazando.
Zona de Ourense.
Tel.: 988 258 058 / 646 106 174.
Véndense cachorros de gran azul
de Gascuña de 4 meses. Pais cazando xabaril a toda proba. Estan vacunados e desparasitados.
Tel.: 626 407 179.
Véndense cachorros de cocker spaniel Inglés con pedigree. Dispóñemos de machos e femias en cores
negro fuego e canela. Entregaranse
con dous meses de idade e co rabo
cortado, tamen ca primeira vacina,
primeira desparasitación, cartilla sanitaria e pedigree si se desexa.
Prezo negociable.
Tel.: 647 163 632.

Véndese basset leonado de Bretaña de 7 meses de idade. Vacunado,
desparasitado e con microchip e
LOE. Tel.: 638 205 269.
Véndense beagle con cruce de azul
de Gascuña cazando xabaril a proba e tamén cachorro de setter inglés. Tamén se venden dous Beagles de 5 meses iniciados a caza do
coello. Tel.: 635 516 985.
Véndense cachorro de gran azul de
Gascuña de 4 meses. Pais liñas francesas. Tel.: 626 407 179.

VARIOS
Ofértanse 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 do coello.
Tamén dispoñemos de xabariles a
venta. Tel.: 689 148 602.
Compraríase carry-pack de ocasión.
Tel.: 636 244 631.
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PATRIMONIO GALEGO

Todo un tesouro

ECOLÓXICO
Parque Natural Serra da Enciña da Lastra

Este espacio natural presenta unha superficie de 3.151 ha, das cales máis de 1.700 ha foron
declaradas no 2001 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA). O seu nomeamento de
Parque Natural tivo lugar no ano 2002 e atópase enclavado na comarca de Valdeorras,
concretamente no Concello ourensá de Rubiá.
Redacción

F

acendo unha breve
introducción, podemos decir que a comarca de Valdeorras
esta composta por un
total de 9 Concellos
os cales fan de fronteira entre León e
Galicia.

Rubía atópase inmerso nun val rodeado de montañas de gran altitude
que acadan cotas superiores os 1.000
m, destacando entre eles o cume de
As Tres Penas Marías (1.268 m) e O
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Piornal (1.528 m). O monte do Nacedeiro ten relevada importancia xa
que é o responsable do nacemento
do río Cigueño, que abastece de auga ao pobo de Rubía.

Os xabariles son unha especies moi
numerosa no interior do Parque Natural.

O Parque Natural localízase o noroeste da provincia de Ourense, prolongándose pola parte central e
oriental deste concello. O espacio
aséntase sobre rocha caliza, pouco
común en Galicia pero que eiquí se
pode atopar gracias os importantes e
numerosos cursos de auga que dis-
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corren por estes vales, dando lugar a
regueiros, covas e fervenzas que engaden unha riqueza ecolóxica a ter
en conta.

ESPECIAL
PROTECCIÓN
DOS VALORES
NATURAIS
Ao longo do parque o visitante pode ver destacadas fragas mediterráneas habitadas por castiñeiros e bidueiros, todos eles rodeados polo
maxestuoso río Sil que regan as pradeiras dos pobos de Viobra, Covas
ou Vilardesilva.

dade acadando a figura de protección
en Galicia de Zona de Especial Protección dos Valores Naturais. A pesares de ser un espacio relativamente
pequeno, habitan máis de 1.000 especies de flora superior, sorprende que
en tan pouco terreo atopemos nestes
montes a metade da flora galega.
A elevada proporción de especies
pouco comúns e endémicas fan da
Serra da Enciña da Lastra un verdadeiro tesouro ecolóxico. As especies
vexetais máis reseñables son a Chaenorhinum serpyllifolium subes, Lusitanicum, Petrocoptis grandiflora e
Santolina semidentada.
No tocante a fauna, sempre moi li-

Vista xeral da Pena Falcoeira, un cume dunha altitude de 909 m que
constitúe un dos tesos máis elevados deste espacio natural.

cales unha boa parte están incluidos
no catálogo nacional de especies
ameazadas, sobresaindo por encima
de todas a lagartixa cincenta, moi
pouco común na nosa terra.
Como xa dixemos antes, as aves
atopan na Serra da Enciña da Lastra
unha protección especial xa que aquí
atopamos o maior número de especies nidificantes de toda a comunidade galega, estando entre outras o
buho real, a águia calzada e a real, o
falcón peregrino, a pomba das rochas
e de vez en cando o buitre branco.
A comunidade faunística que existe
no interior deste enclave natural tan
diverso, os morcegos adquiren unha
importancia engadida xa que nas

Ao longo do espacio sobresaen as fragas mediterráneas habitadas por
numerosos castiñeiros e bidueiros, todas elas regadas polo río Sil.

Os vales do espacio compóñense
de litografía de lousas Ordovícicas en
contraposición da litografía calcarea
dos cumes. Sobresaindo os tesos de
A Pena Tara, Os Penedos de Oulego
(960 m), Arengo (924 m) ou A Pena
Falcueira (909 m).

gada a flora, habitan no espacio 4 endemismos ibéricos e 6 especies incluidas na Directiva Hábitats. Os
lepidópteros Eilema uniola e Arctia
hebe soamente están nesta serra e
non se poden atopar en ningunha
outra zona de Galicia.

Aquí atopámonos coa metade das
especies vexetais de toda a comuni-

Un total de 194 especies de vertebrados conviven neste espacio, dos

A ESPECIE MÁIS
DESTACADA É A
LAGARTIXA
CINCENTA
grutas e covas do parque conviven
un total de entre 9 e 15 especies distintas, cousa pouco común na comunidade galega.
◗
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APUNTES CINEXÉTICOS

Perros cazadores

POCO COMPETITIVOS
C o n e l c i e r r e de una temporada más a nuestras espaldas y después de tomar un tiempo
para reflexionar sobre la misma, nos empieza a picar el gusanillo de la próxima cita con
el campo.
Antonio González (cazador)
mpezamos por planificar lo que a largo plazo tenemos
que tener previsto: el perro, pues si no estamos del todo
satisfechos con lo que tenemos es hora de adquirir un
cachorro, dado que, así, para el inicio de la general tendría la edad idónea para sus primeros pinitos con la caza.
Pero el dilema está servido: ¿en dónde?, ¿a quién?
Lo que en un principio parece fácil no lo es tanto, dado que, aunque la
oferta es amplia, la mayoría de lo que se nos ofrece parte de un par de
líneas de sangre. Éste no sería un problema si pudiésemos elegir algo
adaptado a nuestro terreno y forma de cazar, pero la enorme globalización existente no nos permite poder elegir, debido, precisamente, a
esta globalización hoy en día hace mucho bien o mal a las razas, según
en la dirección que vayan las modas. Por ello me pregunto: ¿no estaremos empobreciendo las líneas de sangre, en muchos casos, con la selección de los perros en el mismo tipo de terreno y forma de cazar?

E

Por un lado nos encontramos con los morfológicamente perfectos según el estándar de la raza, o sea, los de la rama ‘belleza’. Éstos nos resultan bonachones y un poco torpes para poder desenvolverse con desteza y tratar de tú a tú a la caza salvaje. Ni que decir
que la mayoría de sus antepasados la caza no la vieron ni por la tele
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(perdón, en la tele puede ser que sí, desde la butaca). Luego están
los descendientes de los grandes trialers de la competición, de ellos
tenemos las mejores referencias, pero ¿es oro todo lo que reluce?
Esos auténticos correjardines cuando se encuentran con un par de
pinchos y cuatro piedrecillas, no sólo no galopan, ni siquiera trotan,
sino lo que hacen es caminar como si “pisaran huevos”. Y si la caza
no es muy abundante, ¿tienen la pasión suficiente para seguir cazando hora tras hora y día tras día? ¿Y los que corren el campo como
auténticos descerebrados sin sentido ni intención de encontrar caza, tan sólo correr pajarillos sin ton ni son?, ¡qué haberlos, ‘haylos’!
Es normal que nos encontremos con todas estas situaciones y algunas más. Por lo que me pregunto: ¿cuántos de los cinófilos (criadores) modernos cazan en situaciones reales con sus perros
y cuántos cazan con sus perras? De éstas, ¿cuántas de ellas pasan
toda su vida encerradas en una perrera, la cual sólo abandonan para hacer alguna monta? Y, por último, ¿cuántos cinófilos del perro
de caza actuales son cazadores?
Si de verdad reflexionamos un poco sobre esto, me pregunto: ¿estaremos en el camino correcto?
◗
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