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JOSE MANUEL YAÑEZ, RENÉ VALE, ANDRÉS PENA E MANUEL VILLAR FORON OS GAÑADORES

XXVVII  FFeessttaa  ddaa  CCaazzaa  ddee  LLuuggoo
O pasado 30 de

maio tiña lugar a
décimo sexta edi-

ción da Festa da Caza de
Lugo, que se celebra cada
ano o derradeiro domingo
de maio. Portomarín acollía
unha vez máis esta festa
que reúne os campionatos
provinciais de varias moda-
lidades nun só dia.

Na modalidade de Rastro
de Xabaril celebrábase o XII
Campionato Provincial, on-
de o gañador da proba era
Álvaro Fontenla Filgueira
con “Terco”, da provincia de
Pontevedra. O segundo cla-
sificado era José Manuel Yá-
ñez Castro con “Ron”, pri-
meiro participante da

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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provincia de Lugo e polo
tanto Campión Provincial
da mesma. O terceiro posto
era para Rafael Sante Rio-
pedre con “Tizón”, tamén
da provincia de Lugo.

Na modalidade de San
Huberto celebrábase o XV
Campionato Provincial on-
de o gañador absoluto da
proba era René Vale García
con “Top” (SIM), quen se
proclamaba Campión Pro-

vincial. O segundo clasifica-
do na proba era Rubén
Boquete Varela con “Acio”
(SIM), da provincia de A Co-
ruña. Terceiro foi Andrés
Pena Vázquez con “Ram-
bo” (SIM), segundo clasifi-
cado provincial.

Na modalidade de caza
práctica celebrábase o XXII
Trofeo Cidade de Lugo,
proba puntuable para a Co-
pa Galicia da modalidade.

O gañador da proba era
Andrés Pena Vázquez, da
provincia de Lugo, co seu
can “Rambo de Bosende”
que acadaba un Excelente.
Segundo clasificado era o
participante da provincia
da Coruña José Sanmartin
Pérez con “Ja da Chousa”
cunha calificación de Moi
Bo. O terceiro posto era pa-
ra Antonio Vilar Vigo, ta-
mén da provincia da Coru-

ña, quen con “Nei da Chou-
sa” acadaba unha califica-
ción de Moi Bo.

Na modalidade de Perco-
rridos de Caza disputábase
o XV Campionato Provin-
cial, que se disputaba sobre
100 pratos. O gañador abso-
luto da proba era José An-
tonio Vasconcellos Vicente,
da provincia de Pontevedra,
que escachaba 88 pratos. O
segundo posto era para Ro-
berto Rodríguez Fernández,
tamén da provincia de Pon-
tevedra que escachaba 88
pratos. Terceiro clasificado e
primero da priovincia era
Manuel Villar Arroyo, que
remataba a proba con 86
pratos escachados.

Na categoría de damas a
gañadora da proba era Jo-
sefa Mariño Estévez, da pro-
vincia de Pontevedra que
escachaba 54 pratos; en ve-
teranos gañaba Emilio José
López Mosquera, con 76
prato escachados.

15

A XVI Festa da Caza de Lugo
deputouse como ven sendo
habitual nos montes do Conce-
llo lucense de Portomarín. On-
de centos de afeccionados a
caza en xeral, e as diferentes
modalidades cinexéticas en
particular, mesturáronse cos
pererigronos que día a día che-
gan a este concello como paso
obrigado da súa pererigrinación
a Santiago de Compostela.
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TIVO LUGAR O 31 DE MAIO NA SEDE DA FGC 
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

RReeuunniióónn  ddooss  oorrggaannooss  ddaa
FFeeddeerraacciióónn  GGaalleeggaa  ddee  CCaazzaa

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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O pasado 31 de maio, na sede da Federación Galega de Caza
en  Santiago, celebraron reunión a Xunta Directiva e a Co-
misión Delegada da FGC.

Estudiaron o balance económico 2009, unha vez concluida a audi-
toria de contas, e que serán as que se presenten a aprobación na
Asamblea Xeral. Aprobaron tamén os ornamentos do 2010, que non
preven subida algunha nos precios das licencias, e que están marca-
dos pola austeridade e unha selección exhaustiva do gasto mais ne-
cesario, sin deixar de ofrecer ningún dos servicios que a Federación
ven prestando a cazadores e sociedades de caza.

Os órganos reunidos estudiaron a situación dos proxectos en mar-
cha, asi como aqueles que se abordarán nos vindeiros meses, tanto
en Galicia, como na Real Federación Española de Caza.

Finalmente deron un amplo repaso a normativa e calendario elec-
toral, que se someterá a Asamblea, para a posta en marcha do pro-
ceso electoral que se celebrará na segunda metade do presente
ano, pendentes as datas definitivas da orde de eleccións das federa-
ción galegas, que promulgará os próximos dias a Secretaría Xeral
para o Deporte.

VII CAMPIONATO DE RASTRO 
DE XABARIL DE CARNOTA

CCaarrllooss  AAllbbeerrttoo,,  ccoonn
‘‘CChhiinnoo’’,,  ccaammppiióónnss

ddaa  pprroobbaa

O día 15 de maio, o Clube Amigos
dos Cans de Caza celebrou no Te-
cor Societario C-10.129 da Socieda-

de “Cinexética Carnotana”, de Carnota, o
VII campionato de Rastro de xabaril con
cans atraelados. Participaron 25 monteiros
de diversas localidades da rexión galega xa
que o campionato era puntuable para a
Copa Galícia desta modalidade. Pasaron á
ronda final 9 cans quedando a clasificación
do seguinte xeito: Campión da proba Car-
los Alberto Arnosos García co seu griffón
“Chino”, con 266 puntos. O 2º clasificado
foi José Antonio Moar Veiras, con 260 pun-
tos acompañado do seu grifón azul de gas-
cuña de nome “Boby”. Xa no terceiro pos-
to é completando o pódium situouse José
Angel Campos Pardo, con 253 puntos co
seu griffón de nome “Pancho”.
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O pasado 29 de maio tiña lugar no Tecor
“O Campo” en Campo Lameiro, a oita-
va edición do Campionato Provincial de

Pontevedra Cans de Rastro de Xabaril, que or-
ganizaba a Federación Galega de Caza en Pon-
tevedra en colaboración coa Sociedade de Caza
“O Campo”.

Rematada a proba era Álvaro Fontenla Fil-
gueira co seu griffón azul de nome “Terco” o
que acadaba a victoria con 234 puntos. Segun-
do clasificado era Generoso Aragunde Abalo
quen coa griffon azul “Sofi” acadaba 229 pun-
tos na proba. 

O terceiro posto do pódium era para Carlos
Arnoso García con “Chino” que remataba a
proba con 227,5 puntos.

VIII CAMPIONATO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
CANS DE RASTRO ATRAELADOS 

MODALIDADE XABARIL

ÁÁllvvaarroo  FFoonntteennllaa,,
ccoonn  ‘‘TTeerrccoo’’,,

ggaaññaaddoorr  ddaa  pprroobbaa
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O pasado 29 de maio, no Conce-
llo de As Pontes, concretamen-
te en Ribadeume, a Sociedade

de Cazadores do Tecor do Medio Eume
organizaba a súa IV Festa da Caza. Un-
ha festa na que se mesturaba a gastro-
nomía, a música e o homenaxe o Rector
da Universidade de Santiago de Com-
postela, Senen Barro, veciño do Conce-
llo de As Pontes.

Nesta IV edición, participaron preto de
700 persoas que poideron desfrutar de
un xantar de amizade no que os langos-
tinos, paellas, cervo e xabaril fixeron as
ledicias dos paladares mas esixentes dos
que ata alí se achegaron. A musica e o
baile puxerón o punto e final a esta festa
da caza que fixeron posible, de xeito de-
sinteresado, preto de 50 cazadores do
Tecor Societario Medio Eume.

ORGANIZADA POLO TECOR SOCIETARIO DO MEDIO EUME

IIVV  FFeessttaa  ddaa  CCaazzaa
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II PROBA DE RASTRO-APLAZAMENTO A TRAELA SOBRE XABARIL
DE MONTE

JJaavviieerr  CCaarrbbaallllaa,,  JJooaaqquuíínn
FFeerrnnáánnddeezz  ee  BBoorrjjaa  PPrriieettoo

ffoorroonn  ooss  ggaaññaaddoorreess

RICARDO GARCÍA BORREGON-MILLAN
FOI NOMEADO SOCIO DE HONRA

MMááiiss  ddee  112200
ppeerrssooaass  eenn

PPeerriiooddiippeessccaa

Rodeiro acolleu este ano o décimo octavo
Congreso anual de periodistas especiali-
zados en temas do campo, caza, pesca,

medio ambiente e turismo rural e de aventura,
Periodipesca 2010, que se celebrou nesta Vila
pontevedresa do 29 de abril ao 3 de maio pasa-
dos, baixo o patrocinio da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza e do Concello de Ro-
deiro, colaborando tamén varias firmas comer-
ciais e os concellos de Santiago de Compostela,
Ferreira de Pantón e Portomarín.

Unha convención que comezou o xoves
29 con diversas conferencias e mesas re-
dondas sobre temas de actualidade: “A res-
ponsabilidade por danos das especies caza-
bles”, “A importancia do turismo na Galicia
interior”; “A Caza, o Cazador e o Campo”;
“A importancia da Caza na Cociña”; “O
can e as razas autóctonas”; “A pesca conti-
nental e mariña”; “A estratexia Nacional da
Troita”... A IX edición da feira será o 5 de
xuño de 2011.

Opasado 15 de maio desputá-
base nos Tecores das Socie-
dades de Pazos de Borben,

Fornelense, Traspielas, A Peneda e Ri-
batea-Padrón a II proba de Rastro-
Aplazamento a Traela sobre xabaril
de Monte. Participaron un total de
15 equipos, con 3 cans e 3 monteiros
cada un, que dende as 7.30 horas da
maña tentaron facer un aplazamento
de xabaril no menor tempo posible e
nun terreo de monte asinado por
sorteo. Unha vez feito o aplazamento
e os participantes o comunicaran a
organización, esta encargaríase da
comprobación exitosa ou non do

aplace. Varios foron os aplaces falli-
dos, ata que o equipo formado por
Javier Carballa, Joaquín Fernández e
Borja Prieto consegueran ás 8.57 am
facer o aplace con éxito o cal lles per-
mitiu acadar o primeiro posto. En se-
gunda posición quedaba o equipo
formado por Francisco Rodriguez,
Daniel Tarrio e Marcos Tobio (9.30
am). Completou o pódium o equipo
de Guillermo Barreira, Pablo López e
Jose López (9.56 am). Mencionar o
éxito da proba pola cantidade de ras-
tro dos xabariles que permitiu desfru-
tar a tódolos participantes, e puidose
ver o bo facer dos monteiros.
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XIV CAMPIONATO DE SAN
HUBERTO “AMIGOS DOS

CANS DE CAZA”

JJuuaann  RR..  SSuuaarreezz
ggaaññaa  eenn

CCoorriissttaannccoo

O pasado 5 de xuño tiña
lugar no Tecor de Co-
ristanco, na provincia

de A Coruña a décimo cuarta
edición do Campionato de San
Huberto “Amigos dos Cans de
Caza”, puntuable para a Copa
Galicia, e que organizaba o Clu-
be “Amigos dos Cans de Caza”
en colaboración coa Sociedade
de Caza e Pesca de Coristanco e
a Federación Galega de Caza na
Coruña.O gañador da proba
era Juan R. Suárez Fernández
co SIM “Viño”, que acadaba 71
puntos. O segundo clasificado
era Pedro Rodríguez Sanjurjo
quen con “Roi” (SIM) remataba
a proba con 70 puntos. O tercei-
ro posto da proba era para Se-
rafín Corral Vázquez con “Balli”
(SIM) e 56 puntos.

O pasado 5 de xuño disputá-
base no Tecor da Sociedade
de Cazadores Virxe da Cela,

en Santa Juliana, Monfero (A Coru-
ña) o primeiro Campionato de Cans
de Rastro atraelados modalidade de
Xabaril “Concello de Monfero”, que
organizaba a Sociedade de Caza Vir-
xe da Cela en colaboración coa So-
ciedade de Caza Vilarmón e a Fede-

ración Galega de Caza en A Coruña.
Remataba a proba era Sergio García
Fernández quen co seu can “Kun”
resultaba gañador ao acadar 245
puntos. Segundo clasificado era Al-
berto Arnoso García con “Chino”
que remataba con 220,5 puntos. Ter-
ceiro clasificado Álvaro Fontenla Fil-
gueira con “Terco” que chegaba aos
215 puntos.

CAMPIONATO DE RASTRO DE XABARIL “CONCELLO DE MONFERO”

SSeerrggiioo  GGaarrccííaa  ssuubbiiuu
oo  mmááiiss  aallttoo
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Ante a recente pu-
blicación do Real
Decreto 563/2010,

de 7 de maio, polo que se
aproba o Regulamento de
artigos pirotécnicos e cartu-
chería, e a falta de desen-
volverse a ITC 20, desde a
Dirección Xeral da Garda
Civil ven de poñer en coñe-
cemento e dar instruccións
ás armerías para que cum-
primenten a Resolución do
18-6-1996, da Dirección Xe-
ral da Garda Civil, pola que

se determinan as caracterís-
ticas do soporte e deseño
do rexistro para informa-
ción de libros-rexistro de
armas e otras obrigas docu-
mentais, que consiste bási-
camente en que as armerí-
as cumprimenten nos
referidos libros os partes de
ventas nos que se incluirán
entre outros datos os da
guía de pertenencia da ar-
ma do comprador, sin afec-
tar a éste en ningún outro
aspecto.

PUBLICACIÓN DO REAL DECRETO 563/2010, 
DO 7 DE MAIO 2010

AA  nneecceessiiddaaddee  ddee
pprreesseennttaarr  aa  gguuííaa  ddaa
aarrmmaa  ppaarraa  aa  ccoommpprraa

ddee  ccaarrttuucchhooss
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Nestes meses de xullo e agosto,
a Federación Galega de Caza
segue presentando un ateiga-

do calendario de competicións, na
que os cazadores faran unha posta a
punta para o inminente inicio da tem-
pada de caza. Unha variada axenda de

probas de rastro de xabaril, San Hu-
berto, RRCC, Silvestrismo, etcétera,
destacando por encima de todas elas
o XXXVI Campionato de España de
Percorridos de Caza que se disputará
nas instalacións da Sociedade Depor-
tiva Río Sar. 

AVANCE DAS COMPETICIÓNS QUE TERÁN LUGAR NOS MESES  DE XULLO E AGOSTO

PPrróóxxiimmaass  ccoommppeettiicciióónnss  ddaa
FFeeddeerraacciióónn  GGaalleeggaa  ddee  CCaazzaa

O Pointer Club Es-
pañol realizará
as Selectivas da

Zona 1 o próximo sábado
7 de agosto no Tecor Te-
rra Cha sito na provincia
de Lugo. 

A proba inclúe unha
proba PAN aberta a tóda-
las razas de mostra, unha
proba DIN sobre paspa-
llás e será valedeira para
o Trofeo Promesas Poin-
ter Club de España. Nesta
proba DIN farase unha
Selección de Xóvenes
Promesas Pointer Zona 1,
que engloba as catro pro-
vincias galegas e a pri-

meira rexión cinexética
portuguesa, valedeira
para a final española que
se realizará ao inicio da
Semana Andaluza “Pri-
mavera 2011”. Poderán
ser seleccionados todos
os pointer propiedade de
socios do Pointer Club Es-
pañol, Galegos ou da 1ª
Rexión Cinexetica Portu-
guesa, que cumplan coa
reglamentación “Xove-
nes Promesas” do Pointer
Club Español. 

O peche das inscrip-
cións será o día 2 de
agosto do 2010 ou o che-
gar aos 80 cans inscritos.

Para máis información
contactar en: atraves do
correo electrónico anto-

nio@de-pasarin.com ou
no teléfono móvil 650
485 673.

A PROBA TERÁ LUGAR O VINDEIRO 
7 DE AGOSTO DO 2010

SSeelleeccttiivvaass  ZZoonnaa  
11  ––  PPooiinntteerr  CClluubb

Percorridos de Caza
� Cpto. de España – 2, 3 e 4 de xullo – Río Sar
� Proba Social – 10 e 11 de xullo – Monfero
� Proba Social – 4 e 18 de xullo - Valdoviño
Rastro de Xabaril
� Cpto. Galego – 10 de xullo – A determinar
� Proba Copa Galicia – 1 de agosto – Cidade de Ferrol
� Proba Copa Galicia – 7 de agosto – Mesón do Vento
San Huberto
� Cpto. Provincial de Pontevedra – 4 de xullo – A determinar
� Cpto. Provincial de A Coruña – 10 de xullo – A determinar
� Proba Copa Galicia – 31 de xullo – Cidade de Ferrol

Cans de Parada
� Cpto. Provincial de A Coruña – 17 de xullo - A determinar
� Proba Social – 31 de xullo – Cidade de Ferrol

Rastro de Coello
� Proba Copa Galicia – 4 de xullo – Riveira
� Proba Copa Galicia – 1 de agosto – Cidade de Ferrol
� Proba Copa Galicia – 7 de agosto – A determinar
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O pasado 29 de maio desputábase no Campo de Tiro O Toxal da
Sociedade de Cazadores de A Gudiña o Campionato provincial
de Percorridos de Caza, organizado pola Federación Galega de

Caza en Ourense e coa colaboración de dita sociedade de caza. 
Participaron un total de 16 tiradores quedando como gañador na ca-

tegoría xeral absoluta o ourensán Manuel Enriquez Dieguez con 69 pra-
tos escachados, segundo clasificado situábase Roberto Rodriguez Fer-
nández con 64 pratos, completaba o pódium o tamén pontevedrés Jose
Manuel Da Silva Fernández con 64 pratos escachados. Na categoría de
veteranos, era Eliseo Faraldo Fernández con 48 pratos o que quedaba
en primeira posición seguido moi de cerca de Abel Andrés Otero con 47
pratos escachados.

PROBA DE RASTRO DE XABARIL - 
CORISCADA 2010

JJoosséé  PPeeddrraa  ffooii
oo  ggaaññaaddoorr

O pasado 22 de maio disputábase
no Tecor Ortegal en Ortigueira (A
Coruña), a proba de cans de rastro

atrelados sobre xabaril “Coriscada 2010”,
puntuable para a Copa Galicia de Rastro
de Xabaril, e que organizaba a Sociedade
de Cazadores Ortegal en colaboración coa
Federación Galega de Caza en A Coruña.

A proba, que se disputaba na Serra da
Coriscada, contaba cun total de 50 mon-
teiros repartidos en 3 campos, clasificán-
dose para a final os 5 mellores de cada
campo. Finalmente era o gañador da pro-
ba José Pedre Pernas, que acadaba 216
puntos co seu can “Ney”. Segundo clasifi-
cado era Francisco Rey Urrutia con “Capi”
que remataba con 210 puntos. O terceiro
posto era para Benjamín Puente Elempar-
te con “Pol”, que acadaba 207 puntos.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE PERCORRIDOS 
DE CAZA DE OURENSE 

MMaannuueell  EEnnrriiqquueezz  ffooii  
oo  ggaaññaaddoorr  aabbssoolluuttoo
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I TROFEO CIDADE DE NARÓN DE RASTRO 
DE XABARIL

CCééssaarr  LLoorreennzzoo  ggaaññaaddoorr  

O pasado 16 de maio disputábase no Tecor da So-
ciedade de Caza e Pesca “Xuvia” en Sedes, Xu-
via (Narón), na provincia de A Coruña, o I Trofeo

“Cidade de Narón” de Rastro de Xabaril, puntuable para
a Copa Galicia de Rastro de Xabaril, e que a Sociedade de
Caza e Pesca “Xuvia” organizaba en colaboración coa Fe-
deración Galega de Caza en A Coruña. Participaban na
proba un total de 35 monteiros, sendo finalmente o ga-
ñador da proba César Lorenzo Hermida, que acadaba
225 puntos. Segundo clasificado era Joaquín Cordido
Cao que remataba con 223,5 puntos. O terceiro posto
era para Salvador Sestelo Núñez con 215 puntos.

Opasado 16 de
maio tiña lugar
en Sedes, Na-

rón (A Coruña) a segun-
da edición do Trofeo
“Cidade de Narón” de
San Huberto, puntua-
ble para a Copa Galicia,
e que organizaba a So-
ciedade de Caza e Pesca
“Xuvia” en colabora-
ción coa Federación Ga-

lega de Caza na Coru-
ña. O gañador da pro-
ba era Jorge Martín
Sánchez coa sua cadela
“Era da Chousa” (PH).
Segundo clasificado era
René Vale García con
“Top I” (SIM). O tercei-
ro posto da proba era
para Rubén Boquete
Varela con “Acio de Pa-
sarín” (SIM).

II TROFEO CIDADE DE NARÓN DE SAN HUBERTO

JJoorrggee  MMaarrttíínn  SSáánncchheezz,,
ggaaññaaddoorr  ddaa  pprroobbaa

CAMPIONATO GALEGO DE COMPAK SPORTING

AAnnttoonniioo  IIgglleessiiaass,,
ggaaññaaddoorr  

O pasado 23 de maio disputábase no Campo de tiro
“Rio Sar” en Vilouchada - Chaián, Trazo (A Coruña)
o Campionato Galego de Compak Sporting, orga-

nizado pola Federación Galega de Caza en colaboración
coa Sociedade Deportiva “Rio Sar”.

A proba, que contaba cos tiradores clasificados dos seus
respectivos Campionatos Provinciais, disputábase a 150 pra-
tos. O gañador absoluto da proba e Campión Galego foi
Antonio Iglesias Otero, da provincia de A Coruña, que esca-

chaba 138 pratos. O segundo
clasificado e subcampión foi
Martín Baqueiro Villafines,
da provincia de Pontevedra,
que escachaba 130 pratos. O
terceiro posto absoluto era
para José Luis Sánchez Man-
cebo, que remataba a proba
con 128 pratos escachados.

Por categorías, o gañador
en seniors era o propio Anto-
nio Iglesias Otero. En juniors
o campión foi Manuel Garri-
do Brito, da provincia de
Pontevedra, ao escachar 103
pratos. En veteranos vencía

Emilio López Mosquera, da provincia de A Coruña, quen es-
cachaba 111 pratos, mentres que en superveteranos gaña-
ba Angel Mosquera Rodríguez, tamén da provincia de A
Coruña que escachaba 107 pratos. Por último na categoría
de donas a gañadora era Josefa Mariño Estévez, da provin-
cia de Pontevdra, con 84 pratos escachados.
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O pasado 16 de maio dispu-
tábase no Campo de tiro
“Eido Dalbo” en Xinzo

(Ponteareas) a vixésimo cuarta edi-
ción do Campionato Provincial de
Pontevedra de Percorridos de Ca-
za, organizado pola Federación
Galega de Caza en Pontevedra en
colaboración co Clube de Tiro “Ei-
do Dalbo”.

Participaban un total de 55 tira-
dores, sendo o gañador absoluto
da proba era José M. Da Silva Fer-
nández, que escachaba 78 pratos.
O segundo posto da proba era pa-
ra o portugués Jorge Pinto Matos,
que participaba por libre e escacha-

ba 76 pratos. Terceiro clasificado
foi Martín Baqueiro Villafines, que
escachaba 74 pratos e remataba
terceiro (segundo provincial) tras
un desempate.

Por categorías, o gañador en se-
niors era o propio José M. Da Silva
Fernández. En veteranos vencía Jai-
me Vilas Pereira, quen escachaba 71
pratos, mentres que en supervete-
ranos gañaba José A. García Gonzá-
lez, que escachaba 51 pratos. Na ca-
tegoría de xuvenís o primeiro era
Manuel Garrido Brito, con 63 pratos
escachados, e finalmente Josefa
Mariño Estévez vencía en damas ao
escachar 57 pratos.

XXIV CAMPIONATO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 
DE PERCORRIDOS DE CAZA

JJoosséé  DDaa  SSiillvvaa,,  ccaammppiióónn
pprroovviinncciiaall

DESPUTOUSE NA ILLA DA TOXA

CCaammppiioonnaattoo
GGaalleeggoo  ddee

SSiillvveessttrriissmmoo  
nnaa  IIllllaa  ddaa  TTooxxaa

Opasado 16 de maio disputábase
na Illa da Toxa, en O Grove (Pon-
tevedra) o Campionato Galego

de Silvestrismo, organizado pola Federa-
ción Galega de Caza en colaboración coa
Sociedade Ornitolóxica “O Grove”.

Participaban neste campionato un to-
tal de 162 paxaros, repartidos nas seguin-
tes modalidades:
29 Pardillos, 70
xílgaros, 17 ver-
deróns, 8 mix-
tos de pardillo e
38 mixtos de xíl-
garo.

Na categoría
de Pardillo Novel
o gañador era
Javier Pita Torres
con 15 puntos,
mentres que en
Pardillo Adulto o
gañador era Jesús Faraldo ares ao acadar
31 puntos.

Na categoría de Xílgaro Novel a gaña-
dora foi Mª del Pilar Beltrán Blanco con
65 puntos, sendo o gañador en Xílgaro
Adulto José A. López Ferreiro con 103
puntos.

En Mixto de Xílgaro era Juan Pico Pico
o gañador da proba con 106 puntos,
mentres que en Mixto de Pardillo gañaba
Jesús Faraldo Ares, con 72 puntos.

O gañador da proba na categoría de
Verderol era Ángeles Pérez Arcos con 32
puntos.
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Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a: 

info@galiciacinexetica.com

Os asexos de corzo tocan o seu fin pero neste mes de
xullo, co celo, ainda haberá a posibilidade de facerse con
algún trofeo.

Griffón
traballando a

traela no
transcurso

da XVI Festa
da Caza de

Lugo.

Excelente mostra realizada no transcurso da Monográfica do
Perdigueiro Portugués 2010.

Nas diferentes probas de San Huberto que se celebran no
territorio galego, podemos observar as boas aptitudes dos
cans para a caza e competición.

Os asistentes a VII Xornada de Xestión Cinexética de Portas
tamén poideron desfrutar da exposición de artes tradicionais
de Luis Castro Fontenla.

Espectacular
corzo medalla de
ouro, abatido en

Galicia por Óscar
Garriga, presidente

de Monteros
Galaicos.

PARA O RECORDO
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VII XORNADA DE XESTIÓN CINEXÉTICA 
E MEDIO AMBIENTE EN PORTAS

E
n primeiro lugar,
Paulo Celio Alves do
CIBIO/UP de Porto,
home de grande pres-
tixio internacional no

que a aspectos relacionados coa
xenética se refire, expuxo o seus
coñecementos científicos resaltan-
do a grande importancia das carac-
terísticas xenéticas dos coellos que
son únicas e adquiridas durante
milleiros de anos. Puxo especial
énfases no perigo que conleva a ca-
da vez máis estendida hibridación
co coello doméstico de cara a múl-
tiples repoboacións xa que isto le-
va aparellado a perda das caracte-
rísticas xenéticas autóctonas así
como a súa rusticidade e compor-
tamento salvaxe.

A continuación José Luis Garri-
do, director de FEDENCA, expu-
xo o estudo de “Métodos genéticos
para determinar la hibridación e la
perdiz roja”.

A día de hoxe segundo os datos
oficiais críanse en explotacións co-
merciais con destino a soltas no me-
dio máis de 4,5 millóns de perdices
ao ano en España. Este dato é máis
que suficiente para explicar a necesi-
dade deste proxecto que xa está fina-
lizado e que permitirá determinar
cientificamente o grado de hibrida-
ción destes animais. Os criadores
empregan habitualmente este tipo de
exemplares dadas as grandes facilida-

des que amosan para a cría en cauti-
vidade sen ter moito en conta a súa
inadaptación e a contaminación que
provocan na poboación autóctona.

Tras o café de media mañá foi o
turno de Vicente Piorno, da Conse-
llería do Medio Rural, quen expuxo
un dos últimos traballos levados a

cabo en Galicia sobre o coello que
non é outro que a elaboración do
“Mapa Xenético do Coello de Mon-
te en Galicia”.

O estudo pon de manifesto as ca-
racterísticas propias dos coellos gale-
gos respecto aos do resto da penín-
sula. Tamén se confirma a presenza

Cada ano, máis

CAZA E XESTION

18

Unha vez máis, e xa van sete, máis de 200 persoas entre cazadores, técnicos, axentes 
medioambientais e representantes da administración, participaron o pasado sábado día 5 en
Portas na Xornada de Xestión Cinexética e Medio Ambiente que, organizada pola Sociedade
de Caza de Portas e a Federación Galega de Caza, contaba este ano coa colaboración do
GDR-20. O contido das poñencias resultou, unha vez máis, moi enriquecedor e interesante a
xuízo dos asistentes.

Redacción

Antes da clausura da xornada por parte das autoridades, tivo lugar unha moi participativa mesa
de debate onde os asistentes amosaron aos poñentes e ao representante da administración as
súas inquedanzas acerca de temas moi diversos.
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de moitos híbridos de doméstico nos
nosos montes debido á solta masiva
e xeneralizada destes animais criados

en granxas dentro da nosa Comuni-
dade, que segundo algúns datos po-
dería sobrepasar anualmente os

200.000 exemplares liberados nos
montes galegos. Asemade, demos-
trouse que os animais traídos de fora
de Galicia non chegan a incidir na
estrutura xenéticas das nosas poboa-
cións, poñendo de manifesto a sua
nula adaptación ao medio galego.

Como consecuencia do estudo
considérase imprescindible protexer
o patrimonio xenético do coello de
monte galego, descartando a cría en
gaiola de animais híbridos con fins
de repoboación, ao igual que fomen-
tar un modelo alternativo de cría con
garantías xenéticas e sanitarias para
poñer en práctica un mellor modelo
de xestión das poboacións en cola-
boración cos cazadores.

A derradeira intervención correu
a cargo de Tomás Merchán da Uni-
versidade de Extremadura que fixo
un percorrido pola situación actual
das dúas enfermidades máis co-
múns e que máis baixas causan ás
poboacións: a mixomatose e a he-
morraxia vírica.

A primeira destas enfermidades
parece ser que presenta cada vez
menos incidencia podendo incluso

15

““CCoonnssiiddéérraassee

iimmpprreesscciinnddiibbllee

pprrootteexxeerr  oo  ppaattrriimmoonniioo

xxeennééttiiccoo  ddoo  ccooeelllloo,,

ddeessccaarrttaannddoo  aa  ccrrííaa  ddee

aanniimmaaiiss  hhííbbrriiddooss””

Paulo Celio Alves, do CIBIO/UP, o primeiro poñente da xornada, é un home de gran prestixio
internacional no que a aspectos relacionados coa xénetica se refire.
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atopar xa poboacións resistentes ou
con baixa mortalidade. En canto á
hemorraxia vírica, demostrouse que
o virus pode diseminarse a través da
multitude de elementos incluso por
excrementos de cans que inxeriran
un coello enfermo.

A parte esperanzadora dos estudos
de Merchán amosa a presenza de for-
mas víricas non patóxenas en poboa-
cións de Australia e Italia, o que po-
dería inducirnos a pensar que isto é o
mesmo que podería estar a pasar nas
poboacións peninsulares de alta den-
sidade onde se detectan prevalencias
elevadas de anticorpos. Os estudos
apuntan que o 10,3% dos animais
examinados presentaban simultanea-
mente virus e anticorpos sen ningún
síntoma de enfermidade.

Antes da clausura da xornada por
parte das autoridades tivo lugar unha
moi participativa mesa de debate on-
de os asistentes amosaron aos poñen-
tes e ao representante da administra-
ción as súas inquedanzas acerca de
temas tan diversos como: o control
de predadores, a vacina recombinan-
te, o cambio de datas na temporada
de caza do coello en Galicia, as novas
tecnoloxías en xestión cinexética, a
necesaria regulación e control das
granxas cinexéticas, a necesidade de
crear centros de referencia xenética

do coello de monte galego, a solta in-
discriminada de coellos híbridos al-
gunha inquedanza máis que foron
debidamente respostadas polos inte-
grantes da mesa.

De todo o alí exposto tomouse boa
nota para que sirva de folla de ruta á
hora de futuras iniciativas e normati-
vas para intentar mellorar as poboa-
cións de coello de monte.

CAZA E XESTION

20

““NNoo  eessttuuddoo  ddee  MMeerrcchháánn

aammoossaassee  aa  pprreesseennzzaa  ddee

ffoorrmmaass  vvíírriiccaass  nnoonn

ppaattóóxxeennaass  eenn  IIttaalliiaa  ee

AAuuttrraalliiaa””

Nesta VII Xornada de Xestión Cinexética, celebrada unha vez máis en Portas, participaron preto de 200 persoas que mostraron as súas inquedan-
zas sobre todo o relacionado coa xestión cinexética do coello de monte e a perdiz rubia.

O galardón “Coello de Ouro” desta primeira edición foi para José María Gómez Cortón, 
presidente da Federación Galega de Caza, en recoñecemento pola súa  desinteresada e gran 
labor en prol da caza e dos cazadores galegos.
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Ante a grande expectación que le-
vantou esta nova edición da Xorna-
da de Xestión de Portas, e que amo-
sa a grande inquedanza e o
dinamismo que manifesta o colecti-
vo de cazadores galegos, os organi-
zadores xa están barallando posibili-
dades de cara a Portas 2011.

COELLO DE OURO 
Coincidiendo coa VII Xornada so-
bre Xestión Cinexética e Medio
Ambiente celebrada en Portas  o día
5 de xuño, a Sociedade de Caza de
Portas quixo presentar en sociedade
e facer entrega do seu particular
“Galardón” ao que bautizou co no-
me de “Coello de Ouro”.

Esta humilde distinción naceu coa
intención de ser un pequeno recoñe-
cemento ao traballo, dedicación, tra-

xectoria e bon facer de alguen rela-
cionado co mundo da caza.

Para avaliar estes e outros aspectos
á hora de conceder o “Coello de
Ouro 2010” creose o corresponden-
te xurado, que despois de longas de-
liberacións decidiu, por unanimida-

de, conceder o galardón correspon-
dente a esta primeira edición a: José
María Gómez Cortón, presidente da
Federación Galega de Caza, en reco-
ñecemento pola súa  desinteresada e
gran labor en prol da caza e dos ca-
zadores galegos.                                 �

1715

A derradeira intervención
correu a cargo de Tomás
Merchán, da Universidade
de Extremadura, que fixo
un percorrido pola 
situación actual das dúas
enfermidades máis 
comúns e que máis baixas
causan ás poboacións: 
a mixomatose e a 
hemorraxia vírica.
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A
transformación so-
frida polo medio
ambiente debido ao
abandono do cultivo
tradicional minifun-

dista, de casi “autoconsumo”, a fa-
vor do cultivo profesional, produciu
un declive moi acusado das especies
de caza menor, especies sen capaci-
dade de desprazamento, en contra-
posición dun aumento excesivo das
especies de caza maior, con capacida-
de de desprazamento. Aproveitando
estas últimas as prantacións agrícolas
para alimentarse e as silvícolas ou
fincas abandoadas para ter covixo,
produxo un importante desenrrolo
biolóxico das súas poboacións.

É enton cando se fai precisa unha
cooperación conxunta para paliar
ou mitigar os danos que produce es-
te aumento, excesivo nalgúns casos,
das especies de caza maior, corzo ou
xabaril. Esta cooperación conxunta
por parte de labregos, cazadores e
administración, ten que ter como
único fin a viabilidade do desenrro-

A COOPERACIÓN ENTRE LABREGOS, CAZADORES 
E ADMINISTRACIÓN

Os agardos ao xabaril,
unha caza para

combatir os danos

A CAZA EN...

22

Na actualidade, e de sobra sabido que o medio natural que nos rodea sofreu un cambio moi
drástico con respecto a décadas anteriores. Este cambio tanto no ambente como no seu 
aproveitamento, xa que cazadores e labregos seguen a facer un aproveitando deste pero de
xeito diferente, troixo consigo inconvintes para estes colectivos que, cunha forza conxunta,
débense mitigar. Exemplo disto é o producido pola cada vez maior presencia do xabaril nos
montes galegos e os danos que este provoca nas colleitas propiedade dos que hoxe en día son
labregos profesionais. É aquí onde aparecen os agardos nocturnos ao xabaril, que non é mais
que unha modalidade máis de caza que, xunto con outras medidas,  farán en conxunto unha
forte ferramenta para paliar os danos provocados polo xabaril nas colleitas .

Redacción
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lo no medio rural dos seus morado-
res. E decir, unhas condicións nas
que os labregos poidan seguer exer-
cendo de xeito factible a súa activi-
dade profesional e unhas condicións
nas que os cazadores poidan seguer

exercendo a súa actividade cinexéti-
ca e acadar o equilibrio das especies
que habitan nos seus terreos cinexé-
ticos ordeados.

Esta forza conxunta partiría de
tres frontes diferentes pero indivisi-

bles. Por unha banda atópanse os la-
bregos que na súa actividade profe-
sional terán que tomar certas medi-
das preventivas que, noutros tempos
non foron necesarios, para evitar, na
medida do posible os danos que o

27

O peche das fincas de cultivo con dispositivos electrificados, son unha medida preventiva que está a dar moi bos resultados para evitar a 
incursión dos xabariles en ditas parcelas agrícolas, sempre e cando, a colocación e a funcionailidade de ditos dispositivos sexa a correcta.
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xabaril poida producir nas súas plan-
tacións de millo, centeo, patacas,
pastizais, etc. Estas medidas partirían
do emprego de medios disuasorios
como pastores eléctricos, peche de
fincas, limpeza de montes, cesión de
fincas para sembras, etc.

A Administración competente na
materia tamén fará a súa aportación
coas liñas de axuda para aqueles la-
bregos que sofren os ataques dos xa-
bariles nas súas colleitas. Con estas
axudas económicas os labregos ve-
rán indemnizadas, senón tódalas
perdas económicas, parte delas. Nos
derradeiros anos, a Administración
esta a sacar cada ano estas liñas de
axuda das cales se ven beneficiados
milleiros de labregos en Galicia.

E xa por último, pero quizais a
máis importante das forzas para
combater estes danos, atópase o pa-
pel dos cazadores e das sociedades
de caza. Ditas sociedades de caza
representadas pola súa Xunta Di-
rectiva, tentará poñer tódolos me-
dios o seu alcance para, dun xeito
controlado e respetando o desen-
rrolo biolóxico das especies é da lei,
ter unhas densidades axeitadas dos
xabariles con respecto a extensión
do seu Tecor e dos servicios tanto
agrícolas como forestais que se de-
senrrolan nel. Será imprescindible o
cumprir o número de capturas des-
ta especie según este reflexado no
seu Plan de Caza, así como se fose
preciso a modificación de dito plan
e dos seus cupos. Poñer comedeiros
e realizar sementeiras de trigo, mi-
llo, etc. en zonas afastadas as zonas
de cultivo para así tentar arrastrar
os xabariles das zonas onde están a
provocar os danos, batidas sen es-
copetas durante a epoca de veda,
batidas por danos, etc. De todas es-
tas medidas de actuación que se ato-
pan da man do cazador, estarán os
agardos nocturnos ao xabaril. Un
modalidade de caza que posible-
mente sexa a mellor dotada para pa-
liar os danos de dita especie nunha
zona en nun tempo determinado.
Para coñecer máis sobre como esta
modalidade de caza pode ser unha
ferramenta de axuda para mitigar os
danos, damos a coñecer os pasos e

todo o proceso da realización duns
agardos aos xabariles levados a cabo
no Tecor lucense “Río Chamoso”
sito no Concello de Castroverde.

UN AGARDO POR DANOS AO XABARIL 
O Tecor “Río Chamoso” (LU-
10.019) comprende preto de 19.000

ha cun paixase no que se mesturan as
masas forestais con importantes ex-
tensións de terreos de labradío, onde
os pastizais, agras e os cultivos ex-
tensivos compoñen a nota dominan-
te. Un medio máis que axeitado para
o desenrrolo do xabaril. Esto provo-
ca que as súas poboacións e os danos

A CAZA EN...

24
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que estes provocan sexan elevados o
que obriga a tomar medidas para evi-
talos ou palialos na medida do posi-
ble. A Directiva de dita Sociedade de
Caza, apesares de cumplir os seus
plans de caza, facer sementeiras e co-
locar comedeiros en zonas afastadas
das zonas de cultivo, como citamos
anteriormente, así como outra serie
de medidas preventivas, vese na nece-
sidade de chegar máis alo e empregar
os agardos nocturnos ao xabaril co-
mo unha ferramenta máis. Apesares
das medidas que toman os labregos
da zona co peche das fincas tanto con
vaiados metálicos ou electrificados,

en certas zonas esto non chega a ser
suficiente e no momento en que se
realiza a sembra do millo ou cando
este xa esta maduro, levase a cabo di-
tos agardos. 

De todos e sabido a destreza e há-
bitos que estes suidos poseen, por iso
cando se sembra o millo ou cando es-
te esta maduro é cando eles realizan a
maior parte dos estragos. Para evitar
isto, a Directiva da Sociedade de Ca-
za“Río Chamoso” ven mantendo
unha estreita relación cos labregos
máis afectados da zona para que no
momento en que se sembre o millo,
ou se empecen a producir os danos, a
Sociedade poida facer os tramites le-
gais para a autorización de ditos
agardos ao xabaril. Esto foi o que su-
cedeu no pasado mes de maio cando
un labrego da zona, ante a inminente
sembra de millo, púxose en contacto
ca directiva para que esta realizase di-
tos trámites. É importante que esta
tramitación se realice coa maior axili-
dade posible, tanto polo directiva da
sociedade  como polos organos com-
petentes. Como foi este caso, xa que
unha vez que se comunicaron os da-
nos e se deu a autorización pasou es-

caso período de tempo, e así poder
realizar o agardo e ataxar os danos.

Os agardos realizáronse coa cola-
boración dos cazadores do Tecor, ca-
be destacar a boa medida adotada
pola administración ao contemplar
en ditas autorizacións a posibilidade
do emprego de fontes luminosas xa
que estas contribuen a seguridade
persoal e a efectividade do agardo.
Tamén como experiencia persoal dos
cazadores, é importante abatir xaba-
riles de talla media, porque se desfan
as manadas e evítanse abatir femias
con crías.  

Despois de varios agardos, e unha
vez que o millo xa estaba nado e o
xabaril deixaba de mostrar interese
por dito grao, déronse por concluí-
dos ditos agardos. Uns agardos que
cumpriron a súa finalidade, e decir,
un par de xabariles abatidos, un efec-
to disuasorio producido sobre eles na
zona e unhas colleitas sen danos.       �

Galicia Cinexética quere agradecer
a colaboración da Sociedade de Caza
“Río Chamoso” e dos cazadores 
Manuel e Fernando que fixeron 
posible a realización desta reportaxe.
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““OO  iinnccrreemmeennttoo  ddaa

mmaassaa  ffoorreessttaall  aassíí

ccoommoo  aa  mmaaiioorr

ddiissppoonniibbiilliiddaaddee  ddee

aalliimmeennttoo,,  ffiixxoo  qquuee  aa

ppoobbooaacciióónn  ddee

xxaabbaarriilleess  eenn  GGaalliicciiaa  ssee

iinnccrreemmeennttaarraa  ddee  xxeeiittoo

nnoottaabbllee””  

Os agardos realizáronse coa colaboración dos cazadores do Tecor Río Chamoso, para mitigar
os danos que os xabariles estaban a causar en fincas recen sembradas de millo.
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A
cordaste daquel día
o mediodía que che-
gaches de caza con
Fernando e Balonga
tralas perdices e eu

te estaba agardando para que me
contaras como vós fora a mañá? Ese
día foi o día que me metiches a caza
no corpo. Comemos e dixechesme
se quería ir contigo pola tarde dar
unha volta por Penouzos haber se

viamos algún pombo. Pombos vi-
mos a centos pero po peto non troi-
xemos ningún, eu non paraba de
pedirche que me deixaras pegar un
tiro ca paralela e xa chegando a casa,
no muíño de Deiras convencinte.
Dixéchesme: “Antón, ti agarra ben
a escopeta e apoia ben”, eu penso
que tería 10 anos, xa sabes que a
mama é algo esaxerada cando sem-
pre me dí que me naceron os dentes
no monte, dito que si me tardarón

en nacer tanto como lle tardan a túa
neta Antía, casi que tería razón.
Bueno o único que sei e que eu non
podía ca escopeta e tivéchesma que
agarrar polos canos, adiante do gar-
damáns, agora entendo porque me
dixeches que non me fixara no pun-
to de mira, ti xa sabías o que ia pa-
sar e por iso tiñas ben agarrada a pa-
ralela. Despois de apretar o gatillo
tan so me lembro de estar no chan
escoitando a túa risa… “Antón, xa

“Antón, xa che collo eu o rifle do armeiro” ou “vou baixando e cargando os cans no
remolque”… Con estas palabras comenzarón durante moito tempo as miñas xornadas
de caza, unhas palabras que soaban a espertar cinexético e que me empurraban a
comenzar un día máis de caza ao carón do meu pai, a carón do meu amigo Gómez o
carpinteiro, a carón da persoa que me deu todo a cambio do meu sorriso e felicidade…

CANDO FENDE A MADEIRA CINEXÉTICA

¡Gracias, papa!

O QUE DIN
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che dixen que te agarraras”… tiven
o hombro negro unha seman.  

Despois diso a modista e o carpin-
teiro da casa fixéronme un chaleco e
unha escopeta de madeira, e despois
comprásteisme unhas “catalucas” e
durante uns anos estiven por detrás
da casa cazando en soños e agardan-
do a cumprir os 14 anos e poder así
espertar e cazar de verdade. Chegou
ese día, que día papa! Ti e eu cazando
xuntos… despois os días de caza fo-
rón pasando, chegaron máis escope-
tas e rifles, emisoras, cans (a túa Jara),
todoterreo, remolque, etc., fuchesme
dando todo para cazar, do mesmo
xeito que ti e a mama nos fosteis dan-
do a Laura, Lucia e a min todo para
ser os máis felices deste mundo, ten-
do tan so unha mínima idea do esfor-
zo que tivesteis que facer por nós.  

Horas e horas falando de caza entre
virutas e serrín, no sofa cos nosos tro-
feos de testigos, na cociña, no mon-
te…, pobre do que che preguntara al-
go sobre a caza! Buf! levaba unha
enciclopedia cinexética nos oídos! Esta
ben coñecer as carreteras, os camiños,
e os pasos dos bichos para cazar me-
llor pero papa non creo que fixera falta
coñecer de quen era cada finca ou cada
carballo que víamos! “Como se colo-
can os puestos” –preguntádelle a Gó-
mez, “por onde se vai a finca x ou o
monte y” –preguntádelle a Gómez…
e agora como vamos facer sen ti?

O traballo, os anos ou a falta de
perdices fixeron que os tres mosque-

teiros colleran camiños distintos na
caza, pero o mesmo camiño da ami-
zade… O 10 de maio a Fer e a Balon-
ga deixáchelos tocados. Despois em-
pezamos a tope cos corzos e os
xabariles, a verdade e que non o facía-
mos mal de todo, discutíamos de vez
en cando pero facíamos bo equipo.
Mira que os do Vitureiro ou o Zamo-
rano apuntan ben, pero nada que ver
co maldito cancer, ese si que lle apun-
ta os bos... O Roxo, Alfredo e agora
ti. O 10 de maio á pandilla de caza de
Pena perdeute pero ten por seguro
que non te esquence e que dalgún xei-
to seguirás cazando con todos nós. 

A vida segue, e nós témonos que
acostumar a vivir sen ti, quedáronme

moitas cousas por vivir contigo, moi-
tas cousas que aprender de ti, a caza
xa non vai ser nunca igual sen ti.
Quedáronme moitas preguntas por
facerche… ¿cómo sospeches sempre
elexir as cousas importantes desta vi-
da sen equivocarte? Elexiches unha
forma de ser e unha personalidade
únicas, os amigos xeniais, a familia
perfecta (os do super, as pequenas de
Lugo, os de Córdoba… ay! a túa Sa-
riña), ata os veciños mellores imposi-
ble porque vaia cos de Fidel e a nosa
Oliviña, as fillas Lucia e Laura son
regueras pero ben, je je… pero onde
o bordaches foi elexindo muller, a
mama simplemente é o mellor das
nosas vidas. Pero como sempre che
tiven que poñer un “pero” decirche
que non elexiches ben o momento e a
forma que tiveches de deixarnos.

““AA  ttúúaa  vviiddaa  ffooii  ccoommoo  uunn  aannaaccoo  ddee
mmaaddeeiirraa,,  eessaa  ttaabbooaa  ddee  ccaassttiilllleeiirroo  oouu
ccaarrbbaalllloo,,  qquuee  sseemmeellllaabbaa  ssaannaa  ee  ssiinn
nnooss,,  eemmppeezzaabbaallaa  aa  ttrraabbaallllaarr  ccoonn  eess--
ffoorrzzoo,,  ccoonn  ffuuttuurroo  ee  iilluussiióónn..  PPeerroo  ccaann--
ddoo  xxaa  eessttaabbaa  aa  ppoorrttaa  oouu  vveennttáá  ccaassii  rree--
mmaattaaddaa  ee  ttaann  ssoo  qquueeddaabbaa  ddiissffrruuttaarr
ddeellaa,,  eessaa  mmaaddeeiirraa  ffeennddeeuu……  aa  ppeezzaa  xxaa
nnoonn  vvaallee  ee  xxaa  nnoonn  hhaaii  mmááiiss  ccaarrbbaallllooss
nniinn  ccaassttiiññeeiirrooss  ppaarraa  ffaacceerr  oouuttrraa……  aa
ppeezzaa  xxaa  nnoonn  vvaallee  ppeerroo  qquueeddaa  aahhíí,,  nnuunn
rreeccuunncchhoo  ddoo  ttaalllleerr,,  nnoo  rreeccoorrddoo  ppeerrppee--
ttuuoo,,  iigguuaall  qquuee  qquueeddaacchheess  ttii  eenn    nnóóss””..

Agradecer a todos os que dun ou
doutro xeito me mostrarón o seu
afecto… Os meus amigos Alberto,
Manuel e Rubén, as miñas amigas
Bego, Noelia e Belén, os meus ami-
gos de caza Cuqui, Guillermo, Os-
car, Gude, Enrique, Torrón, Juan,
Luis, Jesús, etc., a Federación Galega
de Caza, os seus traballadores e as
Federacións provincias, a toda a pan-
dilla de Caza de Pena e en especial a
Kiko, Reguera, Pedro e Candal. Per-
doade porque seguro que me esquezo
de moitos… da cal non me esquenzo
é de Rocio… Gracias. 

LLaauurraa,,  LLuuccííaa,,  aa  mmaammaa  ee  eeuu  nnuunnccaa
ttee  eessqquueenncceerreemmooss..  AAttaa  sseemmpprree  ppaappaa!!

Antón Arrojo
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O
martes 8 de xuño
tivo lugar a xun-
tanza do Comité
Galego de Caza,
cuios acordos ser-

virán de base para confeccionar a
“orde de vedas” que regule os perío-
dos hábiles de caza das distintas es-
pecies cinexéticas para a inminente
tempada de caza. Dito Comité está
formado polas diferentes represen-
tantes dos cazadores galegos, ecolo-
xistas e administración, todos eles
baixo a presidencia de Ricardo Gar-
cía Borregón Millán, Director Xeral
de Conservación da Natureza. Estas
son as datas propostas polo Comité,
sendo a Consellería do Medio Rural
a quen corresponde aprobar a co-
rrespondente orde.

Período hábil con carácter xeral:
dende o 17 de outubro ata o 6 de xa-
neiro.

Días hábiles con carácter xeral:
xoves, domingos e festivos de carác-
ter estatal ou autonómico.

Adestramento de cans: dende o 2
de setembro ao 16 de outubro xoves,
sábados, domingos e festivos. Do 17
de outubro ata o 6 de xaneiro xoves,
domingos e festivos.

CAZA MENOR
Arcea e agacha: dende o 17 de outu-
bro ata o 6 de xaneiro. Tecores con
plan aprobado at o 6 de febrero.

Lebre: dende o 17 de outubo ata o
5 de decembro en terreos de réxime
cinexético especial.

Raposo: en ganchos dende o 29 de
agosto ata o 6 de febreiro. Tódalas
modalidades dende o 17 de outubro
o 6 de xaneiro.

Paspallás: tempada hábil xeral.
Nos Tecores da antiga lagoa de An-
tela, dende o 21 de agosto ata o 12 de
setembro (sábados e domingos)

Pombo torcaz: tempada hábil
xeral. Nos Tecores da antiga lagoa
de Antela, dende o 21 de agosto
ata o 12 de setembro (sábados e
domingos).

Aves acuáticas: período hábil xeral.
Outras especies: no caso dos tor-

dos en periodo hábil xeral. Nos Te-

cores incluídos nos concellos de Sal-
ceda de Caselas, Salvaterra do Miño,
Tomiño, O Rosal e Tui increméntase
este periodo ata o 30 de xaneiro.

CAZA MAIOR
Corzo: en axexo dende o 1 de abril
ata o 31 de xullo solo machos. En
gancho, montería e axexo dende o 29
de agosto ata o 16 de octubre para os
machos e dende o 26 de setembro
ata o 16 de outubre máis o 23 de ou-
tubro para as femias.

Xabaril: dende o 29 de agosto ata
o 30 de xaneiro.

Cervo, gamo e muflón: en axexo
dende o 12 de setembro ao 10 de ou-
tubro. Gancho e montería do 10 de
outubro ao 20 de xaneiro.                �

Acordos do Comité Galego de Caza

PREGUNTANDO POR

22

Vista xeral da xuntanza do Comité Galego de Caza, formado polos diferentes representantes
dos cazadores galegos, ecoloxistas e administración. 

PERIODOS HÁBILES DE CAZA PARA A TEMPADA 2010/2011
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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 rastro de xabaril,
cazando a traílla e soltos a toda
proba. 
Tel.: 639 649 537 / 629 674 144.

Véndense astur-cántabros, inicia-
dos a traílla e soltos. Tamén cans
limpos e cachorros. Ramón Asturias,
seriedade. Tel.: 620 868 265.

Vendo cans cazando o coello e ca-
chorros de podenco maneto. Zona
Pontevedra. Tel.: 667 755 497.

Véndese un can e unha cadela a to-
da proba para a caza do coello. Zo-
na de Ourense. Tel.: 677 118 584
(chamar tardes).

Véndense can de raposo de talla
mediana de 2 anos e medio e outro
de talla baixa de 11 meses iniciado
o coello, ámbolos dous son leona-
dos. Tel.: 699 463 938.

Véndense cachorros iniciados a tra-
ílla e soltos. Tamén cans punteiros
fora de serie cazando o xabaril. 
Tel.: 639 649 537 /  629 674 144.

Véndense cans de caza maior para
cazar o xabaril a corda e a solta.
Tel.: 617 458 075.

Véndese  podenco, 2 machos inicia-
dos e 2 cadelas de 7 meses. Tamén
a venta cachorros mestizos de grif-
fón con sabueso Tel.: 667 385 132. 

Véndese un Leonado de Bretaña
de 3 anos de idade e de talla me-
diana (45 cm de altura), cazando a
toda proba, corzo, xabaril e raposo.
Tamén se vende outro Leonado de
Bretaña de 13 meses, pais traídos
de Francia, cazando coello (35 cm
altura).Tel.: 699 463 938.

Véndese can de traílla por abando-
no de caza. Tel.: 607 547 760.

VARIOS

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

A NOSA FEIRA
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A cadela de Nicanor
Por SINESIO SOTO FERNÁNDEZ

N
icanor era
un tipo de
“A Golada”
que rema-
tou os seus

días, por motivos de casórios,
na parroquia de Campañó,
hoxe pertencente ó Concello
de Pontevedra. Iste home, ca-
zador onde os haxa, lembraba
os seus días bos de cazador ó
lado dunha cadela, da “Laica”,
que el levara da súa terra de
Borraxeiros e ó redor da cal
xira o presente relato.

Nicanor contaba as súas
historias e as da cadela e sentí-
ase ofendido cando o que lle
escoitaba manifestaba algunha
duda sobor da súa autenticidade;
poñíase autenticamente relaxado e
semellaba capaz de esnafrar a mo-
quetazos a calquera.

A “Laica” era tan boa cadela
que tiña maravillados a todos can-
tos a coñecían ou oiran falar dela e
dende logo a quen tiña máis que
prendado era ó seu amo Nicanor.
Un día, por mala sorte e desgracia
da cadela, foi mete-la pata nun jara-
melo, deses que se poñen pa atrapar
raposos, porcos teixos, jarduñas ou
outras alimañas e o pobre do ani-
mal perdeu unha das patas de dian-
te e con elo mermaron as súas posi-
bilidades como cadela de caza. O
Nicanor tiña tal disgusto consigo
que contáballe a desgracia a todos
os que por diante topaba.

Un día contoulla ó seu amigo
Farruco, quen tiña por oficio o de
carpinteiro e fama de mañoso para
arranxos ocasionais, e entón Farru-
co dixolle: “Non te preocupes que á
cadela fágochelle eu unha pata de
pau e inda que non igual que antes,
pero hache de seguir cazando”.

Farruco fíxolle a pata de pau e
Nicanor puido seguir cazando coa

cadela; e contaba: “Era tan lista a
miña laica que paraba os coellos na
cama e dáballe coa pata de pau para
matalos”.

Utro día perseguiu unha lebre
tanto tempo que ó final o animal
rematou por tirarse a un regato coa
intención de despista-la cadela; a
cadela tanta teima tiña que botouse
a auga e, co peso da pata de pau, a
corriente ia levando rio abaixo; en-
tón Nicanor, sin pensalo, botouse ó
rio, colleu a cadela no regazo e qui-
touna para fora; e contaba Nicanor
despois, levaba unhas botas de go-
ma altas e cando as fun quitar tiña
unha chea de troitas e anguias.

Un día que foi ás perdices, cando
tiña a cadela parada saironlle 5, zu-
rrégalle os dous tiros pero non cae
ningunha. Entón el segue trás da
cadela, a tempo que vai cargando o
seu larafuxé (unha desas armas que
inda se cargaban por diante). A ca-
dela a vientos vai directa e o lado
dun carballo queda de novo paran-
do; Nicanor mira para todos os la-
dos a ver si consigue velas perdices
no chan para amarrar pero non
consegue ollar ningunha e de re-

pente non sei como mira
para unha pola do carballo e
ve as cinco en fila, levanta a
escopeta amodiño e apreta o
gatillo, neso caen as cinco
atravesadas pola baioneta
que el se esquecera de reti-
rar, coas presas, dos cañons
da escopeta.

Xa en Campañó contaba,
que nunha ocasión andivera
detras dunha lebre á que lle
tirou tantos tiros que rema-
tou coas municións que le-
vaba e boutou mau das bro-
chas dos zocos para fabricar
un par de cartuchos. Entón,
xa que a lebre pasaba sem-
pre polo medio dunha can-

cela, tivo a idea de esperala de frente
nun dos buracos e así o fixo; no mo-
mento que a lebre pasaba pola can-
cela zorregoulle os dous tiros e,
contaba él: “Claveina coas brochas
polas orellas nas taboas da cancela”.

A cadela fíxose famosa en medio
mundo e Nicanor tamén; ninguen
duda da autenticidade dos feitos,
cando menos na fé cega que nela ti-
ña o seu amo. Nicanor, nos seus
anos de home xa maduro, repartía
sacos de patacas pola capital de
Pontevedra e contaba todo cheo de
razón que na súa mocidade collía
un saco de cen quilos debaixo de
cada brazo e inda pillaba un pincho. 

Nicanor era un home desintere-
sado e aberto, pois cando tiña que
levar a mantido un par de músicos
da banda, polas festas parroquiais,
facíao sen reparo e logo preguntaba
de onde eran para o día da súa festa
aparecerlles na casa a xantar. Nunha
ocasión foi cobrar o subsidio polos
rapaces e por un que tiña deficiente
déronlle algo máis que polos ou-
tros, e despois de preguntar polo
razón manifestou: ¡carallo!, xa po-
dían ser todos coma este.                �

APUNTES CINEXÈTICOS
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Suscríbase a

Federado                  (tachar lo que corresponda)

Nombre y apellidos D.N.I. E-mail:

Dirección Población

Provincia C.P. Tel. fijo Móvil

POR FAVOR RELLENAR EN M
AYÚSCULAS

FORMA DE PAGO

Firma y fechaDOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cta.

Entidad (4) Oficina (4) Dígito Control(2)

Nº Cta. (10)

CUPÓN DE SUSCRIPCIONES

�

DESEO RECIBIR LA REVISTA ‘GALICIA CINEXÉTICA’ DURANTE 1 AÑO (12 números) 

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

+ + +

POR 
5,95 €

EN 
QUIOSCOS

POR 2 €
EN 

QUIOSCOS

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

SI NO

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.
De igual forma, si usted lo prefiere podrá adquirir 

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.

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 cumpli-

miento 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.

SIENDO 
SUSCRIPTOR 

PODRÁ PONER
GRATIS 

PEQUEÑOS
ANUNCIOS EN

LA SECCION 
"A NOSA FEIRA..."

Con cada 
suscripción 

regalo del DVD 
"Plan de recuperacion 

caza menor 
en Galicia" 

Con cada 
suscripción 

regalo del DVD 
"Plan de recuperacion 

caza menor 
en Galicia" 

OFERTA 

SUSCRIPCIONES

Sociedades de Caza

12 euros socio/año +

10% gratis por cada

50 suscripciones

OFERTA 

SUSCRIPCIONES

Sociedades de Caza

12 euros socio/año +

10% gratis por cada

50 suscripciones
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