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AXENDA CINEXÉTICA

Galicia ao día…
XV CAMPIONATO GALEGO DE CAZA DE RAPOSO

O equipo “Parrillada Antonio” campións galegos

O

pasado día 16 de xaneiro despútabase a decimoquinta edición do Campionato Galego de
Caza de Raposo organizado pola Federación Galega de Caza, coa colaboración
das Sociedades de Caza de A Cañiza e a
de Santa Barbará de As Neves.
Un total de 16 equipos acudian a cita
desta proba autonómica, clasificados previamente nos diferentes campionatos
provincias ou ben por ser os vixentes
campións galegos da edición anterior e
máis o primeiro clasificado da Copa Federación 2008 e Copa Galicia 2009 da modalidade. Ás 7.30 h. da mañán era a hora

4

prevista para a concentración de equipos
e a entrega de documentación aos xuíces, guías e xefes de cuadrilla. Unha vez
feitos estes tramites organizativos, ás 8
horas os equipos poñían rumbo cara os
seus cazadeiros asinados por sorteo. Pero
nesto da caza, e máis este ano, a climatoloxía fixo xogar unha mala pasada a moitos equipos que debido a intensa nevoa
acumalada nas zonas altas, dificultaba a
visibilidade facendo imposible a práctica
cinexética. Os equipos que sufriron a presencia da nevoa é unha intensa choiva,
víronse obrigados a permanecer nos seus
todoterreos ata a media mañá momento

no que a nevoa espallouse e os cans poideron sair dos remolques e os cazadores
montar os postos. Ás 13.30 era a hora na
que se daba por rematada a proba, dispoñendo as cuadrillas de unha hora para
facer a entrada ao control e amosar as
capturas si as portaban. Un total de 6
equipos conseguiron abatir un raposo cada un deles, e o resto de equipos regresou coa percha valeira, se ben os cazadoiros eran axeitadas e poideronse avistar
un bo número de exemplares pero as
condicións climáticas perxudicaron a cans
e cazadores. Mencioar a presencia de
media ducia de ecoloxistas que espuxe-
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CAMPIONATO PROVINCIAL DE OURENSE
DE CAZA DE RAPOSO

A cuadrilla
“Lamela” campiona

O

pasado día 9 de xaneiro disputábase en Arnoia o Campionato Provincial de Ourense de Caza de Raposo,
organizado pola Federación Galega de Caza
en Ourense.
Á cita acudiron un total de 3 cuadrillas de
caza que o longo da mañán intentaron darlle caza aos avispados raposos. E nesta tarefa destacou a cuadrilla de Lamela de Nogueira de Ramuín a cal acadou abatir un
raposo que lle serviu para proclamarse campiona provincial. En segunda posición situouse a cuadrilla de Raposeiros de Melón e
completou o pódium o equipo de Sanmamede, ámbolas dúas sen capturas.
Unha vez feita a entrada en control por
parte de tódolos equipos, celebrouse a habitual comida de irmandade entre participantes, organización e autoridades.
A cuadrilla de Lamela e os Raposeiros de
Melon serán os dous equipos que representanrán a Ourense no próximo Campionato
Galego da modalidade.

ron a súa repulsa á caza do raposo e
a estas probas. O equipo veterinario
certificou o bon estado de saúde dos
raposos abatidos que despois de ser
analizados tan so presentaban algún
que outro parasito externo.
O xurado de competición viuse
obrigado a levar a cabo un sorteo
entre os seis equipos con captura
para resolver a clasificación final
deste Campionato Galego. E os

mais agraciados foron os membros
do equipo “Parrillada Antonio” de
Lugo que se convertian nos actuais
Campións Galegos da modalidade.
En segundo e terceiro lugar quedaban as cuadrillas coruñesas de “Os
Furtivos” e “San Roque de Coristanco”. O xantar de clausura puxo o
punto final da proba emprazándonos todos a inminente celebración
da Copa España de Raposo.
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AXENDA CINEXÉTICA
CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA DE CAZA DE RAPOSO

“Os Furtivos” acadan o primeiro posto

O

pasado día 9 de xaneiro era o
día asinado pola Federación
Galega de Caza en A Coruña
para que tivera lugar o Campionato
Provincial de A Coruña de Caza de Raposo. Pero debido a ola de frío e a intensa neve que ateigou os terreos onde se ia desputar dita proba, fixo
imposible a realización da mesma. Ante tal imprevisto climatolóxico o xurado

de competición tivo que recurrir a un
sorteo para decidir a clasificación do
campionato e así coñecer os equipos
que representarán a esta provincia na
proba autonómica.
Unha vez realizado este, a cuadrilla
“Os Furtivos” acadaron o primeiro
posto seguidos de “Coto do Barro A”
e do equipo “San Cristóal de Lema”.
A estas tres cuadrillas engádeselles o

equipo de “Os Raposeiros de Noia e
Lousame” conformando así a representación coruñesa para o Campionato Galego de Raposo.
O que si non impediu o tempo foi a
xa habitual comida de irmandade entre
participantes, organización e autoridades que fixo dunha xornada cinexética
unha xuntanza gastronómica entre
compañeiros.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE CAZA
DE RAPOSO EN LUGO

A cuadrilla “Non te Manques”
gañadora do proba

A

lgo semellante o acontecido na proba provincial de
A Coruña, sucedeu no provincial de Lugo de dita
modalidade xa que as inclemencias meteorolóxicas
fixo imposible levar a cabo o desenrrolo cinexético de dita
competición. O grosor de neve acumulado nos terreos onde
se ia desputar a proba obrigou á organización a suspender a
actividade cinexética polo que esta tivo que recurrir ao azar
para obter unha clasificación da competición e a representación da provincia lucense na proba autonómica.

6

Unha vez realizado o trámite do sorteo, o equipo do concello de O Corgo “Non te Manques” foi o máis afortunado
obtendo o primeiro posto, seguiuno o equipo de “Fontefría” e en terceiro lugar a cuadrilla “Ponte de Neira”. Estes
tres equipos son os representantes lucenses para o Campionato Galego de Caza de Raposo que se disputará o 16 de xaneiro en Pontevedra.
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O SEPRONA INTERCEPTA AO AUTOR
DA MORTE DUN CORZO EN CUNTIS

Contra o furtivismo

A

xentes do SEPRONA destinados no cuartel da Garda Civil de Caldas de Reis concluiron con éxito a
investigación aberta sobre un feito de caza furtiva
no Tecor de Cuntis. Os feitos remítense ao pasado día 20
de decembro cando unha chamada anónima alertou á
Garda Civil da existencia dun corzo malferido no casco urbán do Concello de Cuntis. A rápida actuación dos axentes impediu que o furtivo conseguese recuperar o cadáver
do xoven macho de aproximadamente 2 anos que había
conseguido abatir. Tras requerir a presencia dos axentes
medioambientais da Consellería de Medio Rural para que
procedesen a retirar o cadáver e determinar, mediante necrosia, a causa do falecemento iniciose a pertinente investigación.Gracias á colaboración ciudadá e á aportación de
datos por parte do colectivo de cazadores de Cuntis, a
Garda Civil puido esclarecer este lamentable feito.O empeño demostrado polos axentes do SEPRONA deu os seus
froitos o pasado día 30 de decembro, xa que este, foi o día
en que procederon a identificar e denunciar ao presunto
furtivo, que ante as evidencias e probas mostradas polos
axentes non puido máis que recoñecerse autor dos feitos.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE CAZA
DE RAPOSO EN PONTEVEDRA

A cuadrilla “Salceda”,
campiona

O

pasado 9 de xaneiro
celebrábase o Campionato Provincial de
Pontevedra de Caza de Raposo, que tiña lugar nos montes
dos concellos de Meaño, Sanxenxo, Meis, Ribadumia e Vilanova, organizado pola Federación Galega de Caza en
Pontevedra.
Na proba participaban un
total de 58 cuadrillas de toda
a provincia, que conseguían
abater un total de 47 raposos.
Ante tal cantidade de raposos
avistados e abatidos, ao control chegaron 4 cuadrillas con
3 raposos cazados cada unha
delas polo que fixo preciso un
sorteo para derimir a clasifica-

ción final da proba. Un vez
feito isto, o equipo de “Salceda” situábase no primeiro
posto seguido en segundo lugar polo equipo “Cibrán” e
en terceira posición a cuadrilla
“Armenteira”. A estes equipos, engadiríaselle o equipo
de “Morrazo” completando
así a representación desta
provincia que será a anfitriona
do campionato autonómico
da especialidade.
Máis de 600 persoas entre
participantes, organización e
autoridades xuntáronse, unha
vez rematada a proba, a mesa
para defustrar dun xantar de
confraternidade que puxo a
guinda a esta proba.
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AXENDA CINEXÉTICA
FALECE O TESOREIRO DA SOCIEDADE DE CAZA DE PORTAS

Profundo pesar en Portas
e comarca

J

osé García Torres, faleceu o
pasado día 10 de xaneiro. O
seu corpo foi atopado sen
vida no interior do seu vehiculo,
que estaba estacionado na estrada de Pontevedra a Vilagarcía
o seu paso por Curro, no concello de Barro.
Unha vez realizada a autopsia
na delegación de Pontevedra do
Instituto de Medicina Legal de
Galicia (Imelga) descartouse a
participación de terceiras persoas no falecemento.
O corpo de José García Torres,
que estaba casado e tiña tres fillos, un deles de curta idade, foi
velado por familiares, amigos,
veciños e compañeiros da Sociedade de Caza de Portas, da cal
tras unha larga etapa de colaboración ocupaba na actualidade o
posto de tesoreiro.
A noticia do falecemento de
José García Torres causou un
profundo pesar en Portas, lugar
que o veu nacer e medrar, así
como en Vilagarcia onde residia
actualmente. Os seus compañeiros da Sociedade de Caza non

CERDEDO PREPARA, COA COLABORACIÓN
DOS CAZADORES, A SÚA FESTA DO XABARIL

A Festa terá lugar
o día 25 de abril

O

se explicaban o tráxico desenlace, lamentable e inesperado que
puxo fín a 41 anos de vida, noscales Jose forxou unha senda
que será imposible esquencer.
Persoa amable, cordial, extrovertido, en fín, amigo dos seus
amigos deixa un hoco, que só os
seus maravillosos recordos ocuparan para sempre, e permitiran
a quen tivo o pracer de coñecelo, manter viva a sua imaxe nos
corazóns de todos.
¡Oxala disfrutes dunhas excelentes xornadas cinexéticas celestiais! Descansa en paz!.

Concello de
Cerdedo xa estableceu contactos
cos cazadores
do municipio
para ir pechando detalles e
compromisos
relativos á próxima edición
da Festa do Xabaril.
Xa hai bastantes pezas
abatidas, e conxeladas, agardando a ser
cociñas para o día da festa.
Por outra parte, os organizadores barallan distintas opciones para complementar esta festa e que sexa algo mais que unha cita gastronómica. Tamén se traballa
para ofrecer unha serie de atractivos paralelos ao puramente gastronómico así como actividades lúdicas ou de lecer. Tamén
se traballa para ofrecer unha exposición e
venta de cans, e querese contar con casi
40 postos de productos da terra.
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OS AXENTES DA AUTORIDADE TAMÉN ATOPARON CEBOS SUPOSTAMENTE ENVELENADOS
NO MONTE COMUNAL

O SEPRONA atopa en Crecente cebos envelenados e un corvo e un can
máis que se suman os 14 xa falecidos por suposto envelenamento

M

embros do
SEPRONA da
Garda Civil
de Vigo procederon
nos montes do Tecor
de Crecente, en Rebordechán, ao levantamento do cadáver dun
can morto, un corvo, e
recolleron como probas
numerosos trozos de
carne supostamente
envelenados.
Estes achadegos súmanse á morte de 14
cans na zona de adestramento da localidade. Axentes do servicio
de Medio Ambiente da
Xunta enviaron os animais ao laboratorio de

Rof Coldina en Lugo, o
centro de toxicoloxía
autorizado en Galicia
para estos análises, co
obxeto de que se investigue o tipo de veleno
empregado. Fontes da
investigación indicaron

que se está ante un feito de enorme gravidade, pois aos animais
domésticos identificados hai que engadir un
corvo e posiblemente
un número indeterminado de fauna salvaxe

que poido haber sido
afectada polos cebos.
Membros da Sociedade
, que participaron días
atrás nunha batida para tratar de atopar e eliminar os posibles cebos
envelenados, mostra-

ron o seu estupor polos
feitos e sinalaron claramente que están en
contra deste tipo de
prácticas que repudian
e desprecian. Os envenenamentos, sempre
seran rotundamente
rexeitados e inxustificados que neste caso se
prodúcen no centro
dunha polémica pola
explotación cinexética
na zona debido á autorización da Xunta dun
terreo de entrenamento de cans a poucos
metros do Tecor que foi
denunciado por este,
ao entender que non é
legalizable.
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AXENDA CINEXÉTICA
DOUS CANS DE CAZA SON VÍCTIMAS DO LOBO
NO TECOR RÍO CHAMOSO DE CASTROVERDE

Outro ataque do lobo
á caza

O

s socios do Clube
de Caza de Francelos, en Castroverde, perderón a Tom e
a Argui, dous cans de caza, que foron víctimas,
das fauces deste predador, atoparonse mortos
no monte de Pallarega,
en Rubial, na parroquia
de Páramo, en Castroverde. Os cazadores confiaban en que os animais regresasen ao punto de
partida da batida ao longo da xornada, anque
tampouco descartaban a
posibilidade de que houberan sido víctimas dos lobos ou que fosen recollidos por algunha outra
persoa allea.
Os membros do clube
de caza valoraban a Tom
e Argui, de un e tres anos
de idade, en 5.000 y 3.000
euros, e agora son conscientes da irreparable
perdida. Según comentou
Emiliano López Reguera,
presidente de dito Club
de Caza, cando o día seguinte da batida subiron
ao monte atopáronse cun
panorama desolador, os
cans estaban tirados e

FOI SECRETARIO XERAL DA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE CAZA

A Federación Galega de
Caza conmovida pola perda
de Ángel Gracia

O
mortos, a uns cinco metros de distancia un do
outro, preto do remolque
que os propietarios deixaran durante a noite como
punto de referencia para
o regreso de ditos cans.
Os feitos acaecidos súmanse a un número elevado de avistamentos
destes depredadores no
Concello de Castroverde
no derradeiros meses cos
que xa se poden apreciar
un descenso considerable
na poboación de especies
como o corzo que esta a
provocar a posibilidade
por parte da xunta directiva de dita sociedade de
caza, de solicitar a autorización de batidas para
controlar dalgun xeito a
poboación deste depredador.

colectivo de cazadores Galegos, e en especial a
Federación Galega de Caza, mostrouse conmocionada pola repentina perda do exsecretario
xeral da Real Federación Española de Caza, o zaragozano Angel Santiago Gracia Vicente, toda unha institución no mundo cinexético, onde seguía a colaborar trala súa merecida xubilación fai apenas dous anos.
Ángel Gracia era moi coñecido e querido entre os
cazadores galegos. Da man de Andrade Cristóbal,
cando este era presidente da RFEC, Gracia visitaba
por primeira vez
a Federación Galega de Caza, á
que volvería en
numerosas ocasións, sempre disposto a apoiar o
deporte cinexético galego, para o
que non escatimaba esforzos,
estando presente en prácticamente tódolos actos nos
que solicitaba a súa presencia.
O Presidente, a Xunta Directiva, o Persoal, e o mundo cinexético galego súmanse ás numerosas mostras
de dor que está a recibir tanto a familia como os compañeiros da RFEC. A Manoli, aos seus fillos, e ao resto
de familiares, moitísimo ánimo, porque a Angel non
lle gustaría que decaéramos nestes momentos senón
que sacaría a forza necesaria, como nos ten demostrado en momentos moi dificiles que lle tocou vivir,
para afrontar con valentía esta tremenda perda.

XIX CAMPIONATO DE ESPAÑA DE CAZA DE ARCEAS

José Ignació Toledo, novo Campión de España

A

edición deste ano do Campionato de España de
Caza de Arceas estive marcado polas condicións climáticas que por unha parte fixo que se aprazara
por duas veces o día da proba e por outra banda fixo que
as arceas se moveran de sitio é o número de capturas desta
edición fose moi escaso. Mostra desto foron as tan so 7 arceas que se abatiran e que ningun participante entrase no

10

control con máis de unha captura. Ante estas condicións o
participante do Pais Vasco, José Ignacio Toledo proclamábase Campión de España de Caza de Arceas. O bon sabor de
boca que nos deixara a representación galega na edición
anterior desta proba nacional non se puido repetir nesta
ocasión e os tres representates galegos regresaron de valeiro para a comunidade galega.

G04_11axendaC.qxp

19/1/10

00:29

Página 11

FICAAR AMPLÍA A SÚA SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

A Feira Internacional da Caza e das Armas, FICAAR,
terá lugar o 5, 6 e 7 de marzo

P

or primeira vez,
FICAAR pretende
abrir ao público
as tres plantas do Pabillón de Cristal da Casa
de Campo.
A Feira Internacional
vólcase en ofertar moitas máis actividades lúdicas e de lecer e máis
espacio para as distintas exposicións, entre
as que destacará unha
impresionante exhibición de animais naturalizados dos cinco continentes para que todos
os visitantes poidan coñecer de preto as especies de caza de todo o
mundo.

Na presente edición
de FICAAR, agárdase
superar a superficie
adicada exclusivamente aos expositores con
respecto á pasada edición, xa que a primeiros de xaneiro, xa se
contrataran o 90 % do
espacio destinados aos
expositores o cal fai
presaxiar un aumento
considerable con respecto o ano pasado.
En FICAAR ofertaranse
as últimas novidades
do mercado en armas,
ofertas de caza e tódolos complementos
para a práctica da nosa afición.
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¡SORTEAMOS!
UNA CHAQUETA DÉDALO
CON LA COLABORACIÓN DE

sorteará todos los meses prendas de la colección Chiruca
para que nuestros lectores vayan equipados con las prendas de esta
magnífica marca.

DÉDALO:
Chaqueta outdoor
impermeable con
membrana Ch+ y
tratamiento WR
repelente al agua.
También lleva
incorporado: protector
de barbilla, capucha
desmontable con amplia
visera antitormenta y
doble ajuste.
Bolsillo
portadocumentos
impermeable.

EL GANADOR
DEL SORTEO
SALDRÁ PUBLICADO
EN LA REVISTA
Nº82
ABRIL

¿CÓMO PARTICIPAR?
Para participar en el sorteo solo tiene que enviar antes
del 28 de febrero un mensaje de texto al nº 25211*
con la palabra DEDALO (espacio) nombre y apellidos.
Ejemplo: DEDALO (espacio) Pepe Pérez Lopez (el teléfono de contacto
no hace falta ponerlo
ya que queda grabado al enviar el SMS).
Puede enviar tantos SMS como desee, ya que cuantos más envíe,
más posibilidades tiene que su mensaje resulte elegido.

*PRECIO DEL MENSAJE 1.20 e + IVA
Les informamos que sus Datos Personales recabados van a pasar a formar parte de un fichero automatizado propiedad de PROPUESTA GRAFICA S.L., como Responsable del Fichero en el que están insertos los mismos para la gestión administrativa y para los clientes de la empresa. PROPUESTA GRAFICA S.L. se encuentra ubicada en la C/ Calidad nº 34 edificio 1, nave 11, Polígono Industrial Los Olivos 28.906 Getafe (Madrid), dirección a al que se pueden dirigir mediante escrito
acompañándolo de fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos datos no serán cedidos a terceros sin la previa autorización de los afectados.

Fecha límite PARA ENVIAR SUS SMS 31 de enero
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OBSERVATORIO DE CAZA
A Federación Galega de Caza
presenta o libro O Corzo
Aspectos biolóxicos e aproveitamento cinexético
O pasado día 18 de decembro, o presidente da FGC, acompañado do Director Xeral de Conservación da Natureza e do coordinador do Grupo Corzo da RFEC e coautor da publicación, presentaban na Facultade de Veterinaria de Lugo o libro “O corzo, aspectos biolóxicos e
aproveitamento cinexético”, último traballo publicado polo Observatorio Galego da Caza.

O

traballo estivo
conducido polo
profesor Luis
Eusebio Fidalgo Álvarez. O
coordinador sinalou que esta é unha obra de divulgación sinxela, cuia única pretensión é
a de contribuir ao coñecemento desta
especie, tanto dende o punto de vista
biolóxico como do seu aproveitamento cinexético. Fidalgo aproveitou
a presentación para agradecer as
aportacións do resto de autores do libro: José Miguel López Martínez, José Manuel Gonzalo Cordero, Antonio González Chaín, insistindo en
que estos estudios se levan a cabo “en
beneficio das especies e da caza”.
O presidente da FGC, José María
Gómez Cortón fixo referencia a que
Lugo é a provincia española con
maior densidade de exemplares desta
especie. O presidente, tamén fixo
fincapé no feito de que fai cuarenta
anos, a presencia do corzo en Galicia
se reducía casi á montaña oriental lucense, sen embargo, as boas condicións do hábitat e a boa labor levada

a cabo en materia de xestión da especie fixeron posible unha gran expansión demográfica por toda a comunidade. No obstante, Gómez
Cortón, mostrou a súa preocupación con respecto a esta especie na
comarca de Os Ancares; esa terra
–dixo– que foi reserva e berce da extensión do corzo en Galicia, e nistes
derradeiros anos vive momentos de
debilidade das súas poboacións cor-

ceiras, seguramente por diversas razóns pero hai unha que é notoria, o
crecemento desproporcionado de
poboacións de especies predadoras,
especialmente do lobo. Ante esta situación, o presidente da FGC manifestou que haberá que plantexarse si
todo o que se fixo no ámbito de cada
unha desas especies foi o máis axeitado, e manifestou o seu desexo de que
se recupere o equilibrio canto antes.
O director xeral de Conservación,
García-Borregón destacou a importancia da caza como actividade de
desenrolo socioeconómico en Galicia, e do corzo en particular que
ocupa o segundo lugar por detrás de
Castela e León como potencia cinexética no que a este cérvido se refire.
Ademáis, o Director Xeral reiterou
o peso que ten Lugo nesta actividade, afirmando que “falar de corzo en
Galicia é falar da provincia lucense”,
e comprometeuse a intensificar os
traballos que permitan reconducir a
situación que con respecto ao corzo
se vive actualmente na reserva de caza de Os Ancares, que, según dixo,
pode deberse a “múltiples causas”. w
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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
la revista Galicia Cinexética

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

+

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

SIENDO
SUSCRIPTOR
PODRÁ PONER

GRATIS

+

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

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

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

info@galiciacinexetica.com

O Roxo cun xabaril de 70 kg
abatido nos montes do Ortegal
pola cuadrilla Cariño 2.

Xabaril de 110 kg abatido pola cuadrilla de caza da Sociedade de
Caza e Pesca de O Castro, no concello de Cabanas.

Foto dos dous coellos cazados por Óscar, Gerardo e Ismael no
Tecor de Dodro o 8/12/2009.

Kiko e Lolo amosan a percha de arceas acadada no transcurso
dunha xornada na recen rematada tempada de caza.

Excelente xornada de caza de raposos no Tecor de Portas, unha
boa medida para o control de depredadores.

Bo trofeo de xabaril abatido nos montes de Castroverde pola
cuadrilla de caza Francelos.
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ACAZA EN..

Percha valeira
pero chea de caza
Xornada de Caza de Arceas no Tecor de Caselas
O pasado 17 de decembro desprazámonos ata a localidade pontevedresa de Salvaterra do
Miño para desfrutar dunha xornada de caza de arceas no Tecor de Caselas na compaña de
Antonio González, un cazador polos catro costados que vive a caza desta migratoria dun
xeito especial, apesares de que as perdices son a súa debilidade.
Redacción

T

odo comenzaba a
primeira hora da
mañán cando nos
achegamos a finca
de Fillaboa onde
mesturada entre
centos de viñas atopamos a casa e a
canceira de Antonio González que
xa nos estaba agardando para emprender camiño ao cazadeiro.
Unha vez colocados tódolos “pertrechos cinexéticos” e collido a nosa
fiel compañeira Usa, unha setter inglés especializada na caza das picudas. A primeira vista sorpréndenos
que un amante dos pointers como é
Antonio, o cal adica moitas horas en

16

A nosa fiel
compañira “Usa”,
unha setter inglés
especializada na
caza das picudas
prol desta raza, se vaia de caza cunha
setter, anque o pouco de chegar o
monte, Usa fainos olvidar todo o ver
a súa destreza na caza de arceas.
Xa no monte, vemos como a pasada noite estivo pasada por auga e as
regateiras, prados e camiños atópan-

se ateigados de auga, algo que non
agrada en exceso ao noso cazador xa
que para a caza de arceas neste Tecor
de Caselas prefire un tempo como
estivo a principios de semán no que
as xeadas e as baixas temperaturas
fan máis fructiferas as xornadas de
caza desta especie.
Usa introdúcese na maleza e escudriña tódalas regateiras na procura dos cheiros da arcea, o colar electrónico fai se imprescindible nesta
caza xa que pasamos amplos intervalos de tempo sen ver a nosa setter,
xa que a maleza é importante. Pero
esto non nos preocupa porque cando este de mostra o beeper soará e
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Os cazadeiros para a caza de arceas eran do máis axeitados, pero quizais a falta de sorte non permitiu estrear a percha. Cousa que non
ocorreu noutras xornadas como nos demostra Antonio cunha percha acadada en xornadas anteriores.

permitiranos achegarnos ata onde
se atope e así realizar un lance con
certas garantías.
Nun dos camiñares polas carballeiras a conversa co noso cazador
vese detida de súpeto polos pitidos
do colar de Usa, sinal inequívoca de
que se atopa de mostra, despois dun
complexo achegamento vemos de
lonxe unha sombra fora do alcance
de disparo que fai que esta primeira
arcea se vaia a criar ou que simple-

mente quede para outro día, xa que a
espesura do monte fixo imposible
ter unha apreciación de hacia onde
puido volver a apostarse o noso obxetivo. Agora entendemos como
moitos cazadores desta especie lle
dan o nome de 2a caza de sombras”
a esta modalidade de caza.
Cambiamos de cazadeiro pero co
mesmo resultado xa que tamén conseguimos emprender o voo de outra
arcea pero con semellante resultado

que o anterior. O noso reloxo marca
as 13.00 horas e decidimos facer un
alto no camiño e regresar ata o punto de partida. No fogar de Antonio,
a súa muller xa nos está agardando
ca mellor recompensa, apesares de
presentarnos ca percha vacia, un verdadeiro cocido espéranos para dar
renda solta ao noso afan gastronómico, nestes días xélidos e de agradecer un xantar tan galego o cal lle temos que engadir que estivo regado

17
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ACAZA EN..
Unha vez tomado
o café, voltamos
polo serán o
monte, comenzando por pequenas
regateiras
por un gustoso viño da adega de Fillaboa, como non.
Entre bocado e bocado, e rodeado
de reseñas cinexéticas que dan claro
exemplo de que estamos nun fogar
dun cazador, os lances e os comentarios cinexéticos sucédense. Antonio
non dubida en tirar de mobil e poñerse en contactos con diversos cazadores da comunidade galega e ata
un vasco que, o igual que a nós, están a desfrutar dunha xornada de caza de arceas. Con istas chamadas o
que poidemos sacar en limpo e que
esta semán, co frio siberiano que invadiu o norte europeo, provocou
unha importante entrada de picudas
ao norte peninsular.
A pesares de estar un pouco máis
pesados que a maña, por culpa do
cocido, unha vez tomado o café voltamos a marcharnos para o monte
para probar sorte en tres regateiras
pequenas, moi querenciosas para as
arceas. Na primeira delas, Antonio
decide colocarse encima dunha pena
na que divisa unha boa parte de dita
regateira, unha vez apostados alí, o
noso cazador manda a Usa a que comence a búsqueda. Unha cousa semellante a que sinte un espectador
na butaca do cine, foi o que nos fixo
sentir a nosa setter inglés… lazos,
subidas, baixadas tivéronnos entretidos durante uns minutos vendo o bo
facer de Usa, ata que unha mostra
súpeta e o sonar do beeper fixo que
o noso cazador se levantara da “butaca” e se achegara ata onde se emitían os sons. Chegados alí, o irrumpir
da arcea por entre os carballos produxo unha relampagosa detonación
de Antonio pero que non acadou o
obxetivo desexado e a nosa “dama
do bosque” perdeuse na espesura.
Mentras comentábamos o lance vivido, fomos ata a zona en que perde-

18

Carballeiras e bidueiros son moi querenciosas para as arceas, e máis si cabe se están
acompañados de regateiros e zonas onde as picudas se poidan alimentar.

Nesta imaxe podemos apreciar o rastro deixado por algunha arcea no seu deambular nocturno na
procura de pequenos invertebrados que compoñen a súa deta alimenticia.

mos de vista a nosa arcea para poder
ter unha segunda oportunidade. Seguimos sen sorte e non conseguemos volver a provocar outro levante.
Cambiamos de zona e a segunda
regateira tamen foi esteril, e xa para
rematar o día decidimos probar sorte na derradeira zona. O pouco de

baixar a Usa do coche e camiñar por
unhas pradeiras en dirección a un
bidueiral cun regato o seu carón, dámonos conta de que non temos a
nosa fiel cadela, detémonos e empezamos a escoitar unha vez máis o pitido do seu colar… “Móvete, móvete… Usa ten posta unha arcea”, dice

Os pitidos do colar que porta Usa
é unha sinal inequívoca
de que está de mostra
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Usa deleitounos cun bo número de mostras, moitas delas en lugares
de complexo acceso pola maleza existente.

Do mesmo xeito que sucede noutras modalidades de caza, nesta o
contar cun can de calidade é esencial.

Antonio envialle
tres disparos que
fan que a arcea se
desplome por
entre as bidueiras
Antonio; o chegar a onde se emitían
os pitidos poidemos apreciar como
Usa está de mostra nunha silveira
moi pechada, Antonio intenta situarse pola zona na que cree que emprenderá a fuxida a picuda, a setter
inglés atópase paralizada, unha momificación que se ve perturbada polo
revolotear da arcea por entre as silvas ao mesmo tempo que Antonio a
saúda con tres sendos disparos que
fan que se desplome por entre as bidueiras e a inmensa silveira. Parece
ser que a fortuna non se atopa aliada
con nos e despois de máis de unha

hora buscando a arcea, non somos
quen de cobrala, a pesar dos enormes esforzos do noso cazador e can
de atopalo, “síntome mal cando deixo caza ferida ou morta no monte”,
comentanos Antonio, dando un
exemplo máis da súas gratas cualidades como cazador.
De regreso ao coche, co atardecer
como testigo, coas pernas cargadas
de monte, repasamos a xornada de
caza na que voltamos de valeiro para
as nosas casas pero con moita caza as
nosas costas. Pero como nos di Antonio... “A caza é así”. w

NOTA:
Galicia Cinexética quere agradecerlle a Antonio González e a súa familia a amabilidade de acollernos no
seu fogar, e facernos desfrutar dunha
xornada de caza de arceas verdadeira e natural.

19
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PREGUNTANDO POR..
Resultados do estudo levado a cabo pola
Consellería de Medio Rural, en colaboración coa
Federación Galega de Caza
Durante a temporada de caza 2008/2009, a través da colaboración entre a Xunta de Galicia e
a FGC, levouse a cabo un estudo sobre a xenética do coello de monte en Galicia.
Vicente Piorno

A Xenética do Coello
de Monte en Galicia
20
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N

este estudio foi
decisiva a colaboración dos
cazadores galegos, que proporcionaron
mostras dos coellos cazados en distintos tecores espallados pola xeografía galega. Os resultados foron altamente satisfactorios, obténdose un
alto número de mostras cubrindo
todo o territorio galego, o que proporcionou unha imaxe clara da situación xenética da especie na nosa
comunidade.

¿PORQUÉ SE FIXO O ESTUDO?
Como é ben sabido, unha das principais respostas dos titulares dos tecores ante a escasez de coello veñen
sendo as repoboacións. Esta medida, que se se leva a cabo co debido
coidado pode contribuír a recuperar os coellos dos lugares onde desapareceu, tamén pode ter consecuencias prexudiciais. Estes efectos
negativos prodúcense principalmente se se soltan animais de mala
calidade. Este estudio fíxose considerando esta situación, para axudar
a decidir cal é a mellor procedencia
dos coellos para as soltas.
Por unha banda, ¿é unha boa idea
soltar nas poboacións galegas coellos
traídos doutras partes de España?
Solo deberíamos soltar en Galicia
coellos moi semellantes os de aquí,
para non comprometer a adaptación
dos coellos galegos ao seu medio.
Por iso, para responder a esta

Distribución xeográfica dos Tecores muestreados. O circulo en cada Tecor ten un diámetro
proporcional ao número de mostras obtidas nel.

Proporción dos disitintos grupos de haplotipos nas 4 provincias (verde, liña A; amarillo,
haplotivos Bv; vermello, haplotipos B3).

Proporción dos coellos de orixen doméstico
(vermello) e salvaxe (azul) en Galicia e nas
catro provincias.

21
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PREGUNTANDO POR..
pregunta é preciso coñecer as características xenéticas dos coellos galegos e comparalas coas doutras zonas.
Por outra parte, ¿qué está pasando
coas soltas dos coellos criados en catividade? Moitos tecores soltan coellos criados en granxas ou cercados.
Esta procedencia pode ser boa se se
empregan coellos de monte adaptados as condicións locais. Pero tense
constancia de que en certos casos o
que se está a empregar son cruces
con coello doméstico. Como o coello doméstico reprodúcese máis, é
máis rentable a súa cría. Pero estes
coellos non están adaptados ao medio silvestre, polo que as soltas serán
menos eficaces, e incluso perxudiciais para os coellos de monte locais.
Con este estudio preténdese tamén
avaliar como de estendido está o emprego destes coellos híbridos.

¿CÓMO SE FIXO O ESTUDIO?
Durante a temporada de caza
2008/2009, coa axuda da Federación
Galega de Caza, pedíuselle aos cazadores de 27 tecores das catro provincias galegas que cortasen un pequeno anaco de orella aos coellos que
cazasen e o remitisen conservado en
alcohol. Coas modernas técnicas de
caracterización xenética esta mostra
é suficiente para coñecer en detalle as
características destes coellos. A resposta dos cazadores foi realmente
boa, obténdose un total de 421 mostras procedentes de toda a xeografía
galega, o que permitiu obter unha
imaxe moi satisfactoria das características xenéticas dos coellos galegos.
As mostras obtidas polos cazadores foron analizadas polo CIBIOICETA, da Universidade de Oporto, un centro de referencia nos
estudos xenéticos do coello de monte. O marcador xenético analizado
foi un fragmento do DNA mitocondrial do que se coñece en detalle a
súa distribución na península Ibérica. Ademais, este tipo de marcador e
moi útil para identificar coellos procedentes de cruces domésticos. Estos
marcadores transmítense por vía
materna, e na orixe dos coellos híbridos atópase sempre unha femia doméstica. Por iso, os coellos híbridos

22

Cos resultados obtidos podemos ver a alta porcentaxe de hibridación que temos nos Tecores.

AS MOSTRAS OBTIDAS POLOS CAZADORES
FORON ANALIZADAS POLO CIBIOICETA,
DA UNIVERSIDADE DE OPORTO
sempre serán distinguibles dos salvaxes presentes orixinalmente no campo, inda que se atopen moi próximos polo emprego reiterado de
machos salvaxes na cría en catividade. Polo mesmo motivo, mediante
estes marcadores é posible seguir o
rastro das repoboacións a longo prazo. Inda que coellos repoboados e
residentes se reproduzan entre si, os
marcadores, transmitidos polas fémias permanecerán identificables.

¿CÁLES FORON OS RESULTADOS A
NIVEL DE TODA GALICIA?
Habitualmente considérase que a
nivel mundial existen dous grandes
grupos xenéticos dentro do coello
de monte, denominados A e B. Os
resultados da mostraxe realizada
indican con claridade que os coellos galegos pertencen ao grupo A.
Os coellos galegos son por tanto
relativamente parecidos aos coellos
portugueses, e en menor medida,
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Representantes da Consellería do Medio Rural recolleron as mostras nas instalacións da FGC.

de coello de monte, atopámonos
cunha situación un tanto preocupante. En torno á metade dos coellos estudados proceden de cruces
con coello doméstico.
Isto revela que os centros de cría
galegos usan con moita frecuencia
este tipo de reprodutores, e que á
súa vez isto está a ter unha importante repercusión nas poboacións
en liberdade.
Hai que ter en conta que os coellos domésticos foron seleccionados
para proporcionar un alto rendemento nas granxas, pero as condicións en liberdade son moi distintas
(predadores, tipo de alimento…).
Por este motivo, esta situación
constitúe unha ameaza para o coello
de monte galego.

¿CÓMO USAR ESTES RESULTADOS PARA
MELLORAR A XESTIÓN DO COELLO DE
MONTE NA NOSA COMUNIDADE?

Imaxe das mostras que, coa colaboración dos cazadores, fixo posible levar a cabo o estudo.

OS COELLOS GALEGOS TEÑEN CARACTERÍSTICAS PROPIAS BEN DEFINIDAS SÓ
COMPARTIDAS COS DO NORTE DE PORTUGAL
aos coellos andaluces. Polo contrario, atópanse máis alonxados xenéticamente dos coellos de zonas como Castela-León, Castela-A
Mancha, val do Ebro ou costa mediterránea.
Pero o anteriormente exposto refírese a situación dos coellos galegos
dentro dos grandes grupos en que se
divide a especie. Se nos fixamos máis
en detalle apréciase que os coellos
galegos teñen características propias

ben definidas só compartidas cos coellos do norte de Portugal.
Existe unha forte evidencia de
que os coellos do noroeste da Península Ibérica representan unha
unidade de xestión diferenciada,
ben adaptada ao medio natural característico desta zona, e que non
deben ser mesturados con coellos
de zonas distintas.
No referente a influencia da cría e
catividade nas poboacións galegas

Os resultados anteriores aconsellan
os seguintes puntos:
–Non traer coellos de fóra de Galicia para o seu uso nas repoboacións,
para protexer a adaptación dos nosos
coellos as características singulares
don noso medio natural.
–Non empregar nos centros de cría
coellos procedentes de cruces con individuos domésticos, para evitar que
as adaptacións a vida en liberdade se
perdan substituídas por adaptacións
á vida en granxas.
–Empregar, como único sistema de
cría con fins de repoboación, a cría
en cercados. Os coellos de monte
non se reproducen ben en xaulas. De
aí o emprego de híbridos. A cría en
cercados permite reproducir coellos
locales ben adaptados a liberdade.
–Á hora de realizar repoboacións,
ter en conta máis a calidade que a
cantidade. É preferible soltar poucos
coellos de alta calidade e procedencia
axeitada, antes que moitos de calidade baixa. Isto último non só é menos
eficaz, se non que pode ameazar aos
coellos que quedan no monte.
–Diversificar a xestión. Non basear
todas as actuacións nos Tecores nas
repoboacións, dándolle máis importancia a outras medidas, como a mellora do hábitat, a regulación da caza
ou o control de depredadores. w
23
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OQUE DIN

LA CAZA
sobre RUEDAS
LA AFICIÓN, POR ENCIMA DE TODO

Con el paso de los años, hay pasiones y querencias que la vida nos va sacando por arriba, como una madre cuidadosa le quita al hijo el jersey que le estorba cuando el sol ya calienta. Pero
el instinto de cazador, cuando es de verdad arraigado, aparenta una segunda piel que, ni siquiera a tirones, consigue la vida arrancárnoslo.
Manuel Pedrosa

É
24

ste es el caso de Leonardo, con el que el
destino ha sido tan
mal encarado que lo
ha puesto en el más
duro trance en que

se pueda poner a un hombre que vive, como él, una intensa pasión.
Leonardo es cazador desde que
echó los dientes. Lo lleva en su
ADN, en su bagaje personal y en su
orgullo. Pero, además, a Leonardo le
trae al fresco la controvertida Ley

del Plomo, porque desde hace tiempo, y aunque tiene tres escopetas, no
gasta un solo euro en cartuchos ni le
preocupan los avances en perdigones
ecológicos. Es más, tampoco invierte
en calzado ni ropa técnica de caza,
porque ya no se llena nunca las botas
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de barro. No, no piensen ustedes
que es que ha dejado de cazar, porque aún así y como a él le gusta señalar con ironía, este año lleva la temporada sobre ruedas.
Eso sí, en lo que no escatima un
céntimo este cazador de raza donde
los haya es en la mejor alimentación
y cuidado de sus podencos andaluces, preciosos de estampa, bien encastados, educados como pocos,
conjuntados y capaces de poner patas arriba el más espeso de los arroyos. Y, en lo alto del ribazo, estará
Leonardo, con el corazón en la boca por la emoción de escuchar sus
latidos, carreras y ballestazos. Animándolos hasta que, en un descuido
del conejo, se hagan con él sus podenquillos para cobrárselo hasta las
mismas manos inmóviles de su dueño, que se deshará en palabras cariñosas desde la poltrona de su silla
motorizada.
Leonardo sufre una tetraplejia
completa irreversible a causa de un
desgraciado accidente de trabajo,
una caída de un andamio que un mal
día lo postró en una silla de ruedas.
No puede mover piernas ni brazos,
aunque con su brazo derecho apoyado es capaz de mover con dos dedos el mando de su cochecito eléctrico con el que se desplaza por todas
partes. El habla, su imaginación y su
enorme ilusión por la vida sí que se
han quedado intactas y hasta, quizás,
enardecidas tras el accidente.
Se queja mucho de que no existan
ruedas de tacos para estas sillitas de
motor por batería. Y de que estas ba-

Leonardo sufre una tetraplejia completa irreversible a causa de un accidente laboral.

terías duren lo justo, habiéndose
quedado clavado multitud de veces
al cruzar un pequeño arroyo o vaguada. Menos mal que su hijo Antonio anda siempre acompañándolo en
sus salidas y más de una vez han tenido que tirar de teléfono móvil para

que venga Isabel, su santa esposa y
madre, con la C-15 hasta la misma
vaguada para subir a Leonardo y recoger los perros antes de tiempo.
Para cazar como lo hace este hombre hace falta una dosis de afición y
optimismo no aptos para pusilánimes.

G24_26 O QUE DINC.qxp

19/1/10

00:57

Página 26

OQUE DIN
SUS PODENCOS
PISAN EL CAMPO
TODOS LOS DÍAS
DE CAZA DE LA
TEMPORADA
Y, aún así, como él presume orgulloso,
sus podencos pisan el campo todos los
días de caza de la temporada y el descaste…, y alguno más que los saca a un
descampado a las afueras del pueblo,
donde más de una vez ha tenido que
dar explicaciones a los civiles desde su
trono motorizado.
Temprano lo levantan de la cama,
auxiliados con una grúa provista de
arnés y lo visten con ropa cómoda de
colores chillones ?más de una vez lo
han plomeado en algún tiro rasero,
ya que no puede reaccionar cuando
ve al interfecto encararse en su dirección?. Luego, una vez sentado sobre
su silla con la batería recién cargada,
entre Isabel y Antonio lo suben mediante una rampa a la parte trasera de
la furgoneta, donde viaja junto a los
podencos, que no paran de subírsele
encima y hacerle carantoñas, porque
al final, un buen perro de caza es de
quien lo saca a cazar, por encima incluso de quien le echa de comer. Isabel conduce la furgoneta hasta el cazadero y llevarlos al punto acordado.
La silla lleva atrás un colgadero de
piezas, donde Antonio va colgando
los conejos que pillan los perros de
su padre. Siempre a diente. No le
hace falta la escopeta a Leonardo
para colgarse una media de tres o
cuatro conejos por salida. Piezas
que le arriman sus perros hasta subírsele en las rodillas y poniendo
luego cuidadosamente la cabeza en
su misma mano para ser acariciados
levemente. Ése es el premio que
buscan los podenquillos.
De vez en cuando emplaza a algún
amigo que lleve escopeta para que le
Leonardo anima a sus podencos porque él
sabe que ellos son los verdaderos
protagonistas de las jornadas, en ellos se
encuentra todo el lance de caza, Leonardo
tan sólo pone sus orejas para disfrutar del
trabajo de sus fieles podencos.
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Su hijo Antonio se encarga de ir colgando las piezas que capturan los perros de su padre.

tire algún conejo a sus perros. Más
que nada para que no pierdan la costumbre de escuchar disparos y no
degenere la casta dando cachorros
con miedo a los tiros.
“Juan, si te pones mañana en el
corte de las zarzas del arroyo fulano,
seguro que tiras, porque voy a entrar
con los perros por la otra punta y el
otro día se salieron tres por ahí…”.
Y Leonardo anima a sus podencos
con más fuerza que si fuera él quien
tirara. No para ni cuando se come el
bocadillo y les chilla con la boca llena: “¡Perro, ahí, valiente! ¡Anda con
ellos, que son pocos y nos temen!”.
Porque la voz la tiene intacta, incansable para charlar de caza con ese
sentido del humor chispeante que
caracteriza a los sevillanos: “¿Has
visto la película Mar adentro, Manuel...? Pues yo tengo lo mismo que
Ramón Sanpedro… Sólo que sin ganas de morirme, sino todo lo contrario. Me gustaría ir a montear, aunque
no tire, sólo por escuchar las ladras y
las reses rompiendo monte. Para el
año que viene tengo una camada de
podenquillos nuevos que tienen
muy buenas prespesctivas y te van a
hacer saltar las lágrimas de alegría
cuando los veas cazar…”. A sus cuarenta y cuatro años, no hay quien le
quite la ilusión de salir de caza. Por
mucho tiempo... w

G27anosafeiraC.qxp

19/1/10

00:59

Página 27

ANOSA 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 e cachorros.
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 asturcantabros
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 lLeonados 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.
Véndese basset leonado de Bretaña de 7 meses de idade. Vacunado,
desparasitado e con microchip e
LOE. Tel.: 638 205 269.

ba e tamén cachorro de setter inglés. Tamén se venden dous beagles de 5 meses iniciados a caza do
coello. Tel.: 635 516 985.
Véndense cachorros, pai bruno de
xura e nai sabueso español, os pais
están cazando o xabaril. Entregaranse vacinados e desparasitados.
Tel.: 649 082 808.
Véndense cachorros bassets leonados de Bretaña fillos dos campións
galegos de rastro de coelo do ano
2008. Tel.: 648 042 403.

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.

Véndense cachorros dous podencos
de 1 e 2 anos cazando o coello.
Tel.: 986 326 250 / 667 385 132.

Finca el Valle, inícianse cachorros
no rastro de xabaril e do coello.
Tamén dispoñemos de xabariles a
venta.
Tel.: 689 148 602.

Véndense beagle con cruce de azul
de Gascuña cazando xabaril a pro-

Compraríase carry-pack de ocasión.
Tel.: 636 244 631.
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PATRIMONIO GALEGO

A beleza da
COSTA GALEGA
Costa Ártabra, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
A Costa Ártabra comprende o litoral da provincia de a Coruña, concretamente ao norte da
cidade de Ferrol. As máis de 7.500 ha que abarca este espacio exténdense polos concellos de
Cariño, Cedeira, Ferrol, Narón, Valdoviño, Ortigueira, Ares e Mugardos. Destaca deste
espacio a numerosa presencia de Faros así como a existencia dos que posiblemente son os
acantilados de maior altitude de Europa.

E

ste enclave natural
transcorre ao longo
da costa coruñesa,
dende o cabo Prioriño Chico, na ría de
Ferrol ata o Cabo
Ortegal na ría de Ortigueira. Neste
treita a costa vólvese agreste e a terra
quérese introducir no mar con importantes saíntes de roquedos e terras hacia o mar Cantábrico.
O bater das olas nos acantilados
conforma unha liña de costa tortuosa que tan so da tregua nas praías abertas e nalgunha inmersión da
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Acantilados existentes no cabo Ortegal.
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Entrada da ría de Ferrol.

Vista xeral dende o mirador de San Andrés.

Nesta imaxe do cabo Prioriño podemos ver a forza do mar que o bater
na terra conforma unhes roquedos é unha liña de costa moi agreste.

auga hacia a terra, como no caso
das lagoas e areais de Valdoviño e
Doniños.
Se temos que destacar algún encanto desta Costa Ártabra, non poden ser outros que os seus maxestuosos acantilados que acadan a súa
máxima expresión na caída da Serra
da Capelada, na Vixia de Herbeira,
estas formación costeiras acadan un
desnivel co mar de ata 613 metros,
converténdoos nos acantilados de
maior altitude de Europa.
Eses roquedos, islotes e anacos de
terra emerxentes do mar, os cales citamos anteriormente, teñen o seu
máximo exemplo na Punta de Os
Aguillóns sita no Cabo Ortegal.
Materiais de orixen e formación
singular conformar a Serra de A Capelada, rochas básicas e ultrabásicas
nas que nos atopamos con anfiboli-

Ao longo da Costa Ártabra o turista pode divisar ata un total de sete
faros, esta imaxe corresponde ao faro do cabo Prioriño.

Panorámica de San Andrés de Teixido.

OS ACANTILADOS
ACADAN UN
DESNIVEL CO
MAR DE 613 M
tas verdes, afloramentos de gneis,
serpentinas, etcétera.
Costas, praias, acantilados e lagoas
son os condimentos precisos para
que neste enclave natural se den un-

ha serie de ecosistemas naturais de
gran importancia ecolóxica. Herba
de namorar, fochas, correlimos, ánades e falcóns peregrinos que sobrevoan estes impoñentes acantilados
son algúns dos exemplos da flora e
da fauna que o visitante se pode atopar o percorrer esta costa.
E o visitante non se debe esquencer da riqueza etnográfica que este
espacio natural leva aparellado. Ata
un total de 7 faros posen ser vistos
dende o cabo Prioriño ata o cabo
Ortegal. A ría de Ferrol atópase protexida e nalgún tempo atrás defendida polos castelos de San Felipe en
Ferrol e o da Palma en Mugardos.
Pero estes roteiros, acadan a categoría de peregrinación cando temos
a cita obrigada en San Andrés de Teixido, que como ven di o refrán “vai
de morto o que non foi de vivo”. w
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APUNTES CINEXÉTICOS

“O hábito non fai monxe”
D e s p oi s d u n h a g a r d a n oc t u r n a n o t r a b a l l o , n o n t i ñ a g a ñ a s d e s a i r n a p r oc u r a d o s
x a b a r í n s . P e r o p u i d o m á i s o d e s e x o d e x u n t a r m e c o s c o m p a ñ e i r o s da c u a dr i l l a qu e o
s o n o, e p ú x e n m e c a m i ñ o d en d e P o n t e a r e a s a t a o R i v e i r o .
Autor: Luis Castro (cazador)
encontro, cos máis veteranos da “guerrilla” (como
lle gusta chamarnos o Camilo o maior deles), foi
para min unha pequena tortura; que si me estou
facendo vello, que dende que traballo no “Ciprona”, non lle acerto de apuntar a
un burro amarrado a un palleiro...
!Demo de Camilo, como nos fai rir e
canto o apreciamos! A pesares dos
seus oitenta e moitos anos, cando
el apreta o gatillo da súa “trabuca”,
todos pensamos en buscar patacas,
pois carne, xa temos.
Entre chistes e mofas foi pasando
o día de caza sen nada significativo,
porque a néboa non nos deu trégoa, e os cans movían as pezas fóra
da liña de postos.
Chegado o medio día, decidimos
retirarnos. Aínda así, eran as cinco
da tarde cando me puxen camiño
de novo cara Ponteareas.
De camiño, nunha curva, vín algo
estrano, aínda que non podería decir de que se trataba. Podería ser un
peto de ánimas ou mesmo a figura
en pedra dalgún santiño, pero se
ben os meus ollos non chegaron a
divisalo ben, a miña curiosidade, fixo que parara.
Era un home pequeno, arrimado
a un carballo centenario, cunha escopeta nas costas e cun “chucho”
feo coma a morte, que lle facía compaña. O cazador, vestía un traxe
de cor indefinido, probablemente, polo paso dos anos, polainas de
coiro moi gastadas, un vello paraugas e zocos.
Despois de observalo, dirixinme cara onde estaba ese home con
aspecto de santo penitente. “Boas tardes”. O paisano, miroume de
arriba a abaixo, pero non me deu nin unha resposta. “Boas tardes”, repetín. “O de boas, dise á noite, que aínda se pode torcer o día”, respondeu serio.
“É logo matou algo?”, atrevinme a preguntalle. “Non. É logo ti, es
da garda civil?”, confirmándome así , con esta pregunta, que estaba
incómodo e que era eu quen tiña que gañarme a súa confianza.
“Non, ¡oh! Deixeos estar lonxe, que no monte, non fan falla. Eu veño
de cazar xabaríns de Leiro, na zona do Riveiro”.
Cambiou a cara do homiño, despois da conversa, e mesmo deixou

O
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a súa inmobilidade para tirar do cordel que prendía do can. Ó pouco
tempo, abrín o coche e desenfundei o rifle de cerroxo para que confiase nas miñas palabras. “Carallo, tes un bo mosquetón. “Estou á espera do Chuco e se se arrima algún pombo, tamén lle fogueo”, confeume o individuo.
A verdade, e que vendo
quen era a persoaxe, non me
atrevían a preuntarlle se o
Chuco era outro can, un paxaro, ou seu cuñado... “Tan quieto e agochado como está, ten
que ver vostede moita caza,
¿non?”, lle comentei. Brillou
unha sorrisa pícara nos seus
ollos. “Moita, moita non, pero
algunha corza, sí se ve. Fai un
intre, onde estás ti, parou unha señorita nun coche branco
e púxose a facer augas, que
mesmo coas ganiñas que traía, moía un muíño da forza
que levaba.
Moito me fixo rir, demostrándome que xa había a confianza entre os dous. Mesmo
antes de marchar, sacou do
vello parauga, dous pombos e
un zorzal, que levaba alí agochados.
–“Voume para a casa, que a
caída da folla, nunca foi boa
para os vellos”, dixo a modo de despedida.
–“Non diga eso, que os mozos, tamén morremos”.
–“Home sí, pero vello non queda un. A min xa me tentou tres veces a morte, pero tirei forte polo alento”.
–“Bueno, coídese; que para o ano hai que volver ao monte”, así me
despedin do vello cazador.
Arranquei o coche dirección a Ponteareas. Sen embargo, a imaxe
de aquel ser primitivo, coa escopeta ó lombo, un can, un vello paraugas e a pitanza do día arreglada, fíxome reflexionar.
Si él me parecera a viva imaxe de San Roquiño, na compaña do
seu can, ¿qué idea puido levar el dun pedante que vai de caza cun
coche novo, un mosquetón brilante, camisa e pantalón verde, botas
de gore-tex, cartucheira, emisora, GPS, pero que nin un rabo cazara?
¿Acaso pensaría que me deixara olvidado o exército americano?
Igual quedara esquecido no monte coma o seu Chuco? w
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