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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
CAMPIONATO GALEGO DE CAZA DE ARCEAS

Marcos Lorenzo é o novo campión galego

O

pasado día 4 de decembro e
baixo unhas temperaturas xélidas, o Tecor ourensano da
Sociedade de Cazadores de Xinzo de
Límia, acollía a final do Campionato
Galego de Caza de Arceas, no que tomaban parte os 21 mellores cazadores
galegos da modalidade, previamente
clasificados nos seus respectivos campionatos provinciais.
O cazador da Sociedade de Xuvia,
Marcos Lorenzo, que competía co setter inglés Coca, foi o máis afortunado
da xornada e proclamouse vencedor
absoluto o entrar no control con 2 arceas abatidas.
Segundo foi Miguel López, da Sociedade de Coristanco, coa setter Lúa,
que entraba ao control cunha arcea.
Co mesmo número de pezas, clasificábase, en terceiro lugar, Ignacio Dopico,
da sociedade San Sadurniño, que participaba co can Naca; seguido no cuarto
posto por Jaime Pintos, da Sociedade
Vilar de Barrio, que competía con Bosque, de raza setter inglés.
Os tres primeiros clasificados representarán a Galicia no Campionato de
España, que precisamente se disputará
nesta Comunidade, no vindeiro mes de
xaneiro.
A organización correu a cargo da Federación Galega de Caza, en colaboración coa Sociedade de Cazadores de
Xinzo de Límia.
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CAMPIONATO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DE CAZA DE ARCEAS

Cristino Mera, campión provincial

O

Tecor da Sociedade de Caza As Tres
Bes, no concello de
Baiona, acollía o pasado 20
de novembro unha nova
edición do Campionato Provincial de Pontevedra de Caza de Arceas, que organizaba a Federación Galega de
Caza en Pontevedra en colaboración coa Sociedade de
Caza A Mondarizana.
Participaban un total de
25 cazadores na proba é esta desenrolouse baixo unhas
condicións climáticas optimas para a practica cinexética. Foi Cristino Mera o que
cunha arcea se proclamaba
gañador da proba. O segundo clasificado, tamén cunha
arcea abatida era Emilio Ferreira, sendo o terceiro clasificado Antonio Ojea.
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

CAMPIONATO
PROVINCIAL DE OURENSE
DE CAZA DE ARCEAS

Roberto
Miguélez foi
o gañador

O

Tecor da Sociedade de Caza Nogueira de Ramuín, no
concello de Nogueira
de Ramuín, acollía o
pasado 20 de novembro unha nova edición
do Campionato Provincial de Ourense de Caza de Arceas, que organizaba a Federación
Galega de Caza en Ourense en colaboración
coa Sociedade de Caza
Nogueira de Ramuín.
Participaban un total
de 10 cazadores na
proba, e esta desenrolouse baixo unhas boas
condicións climáticas e
boa deportividade. Sen
embargo a ausencia de
capturas foi o dato negativo da proba o cal
fixo preciso que a clasificación se decidise por
sorteo. E o máis afortunado do sorteo foio
Roberto Miguélez Saínza que se proclamou
campión, segundo clasificado era José Luis
Méndez e, finalmente,
Jaime Pintos era o terceiro clasificado.
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UN NOVO SERVICIO PARA SABER E COÑECER ASPECTOS SOBRE
A ACTIVIDADE CINEXÉTICA

Unha biblioteca para
os cazadores

F

ai escasos días a
Federación Galega de Caza, ven
de poñer en marcha un
novo servicio para os
cazadores. Trátase dun
espacio virtual de lectura e consulta destinado a todos aqueles
que teñan inquedanzas en saber e coñecer
sobre distintos aspectos da actividade cinexética. Esta iniciativa é
froito dun compromiso adquirido pola Federación no mes de
xuño, con motivo das
xornadas de xestión ci-

nexética e medio ambiente, celebradas en
Portas, e trata de dar
resposta a unha inquietude manifestada
por un cazador que,
naquel foro, realizou a
suxestión de recoller e
ofrecer información dixital a aqueles cazadores e xestores cinexéticos con inquietudes
técnico-científicas.
Tras unha laboriosa
recollida de información, a escolma necesaria, as correspondentes autorizacións dos
seus autores e o trata-

mento informático necesario, ve a luz esta
biblioteca virtual da
FGC. Encétase cunha
especie cinexética emblemática en Galicia: o
coello de monte, e nos
vindeiros meses iranse
incorporando outros
temas de interese para
os cazadores.
O agradecemento da
Federación a todos os
que colaboraron con
este proxecto, con entusiasmo e xenerosidade prestando desinteresadamente a súa
obra.
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CAMPIONATO PROVINCIAL DE LUGO DE CAZA DE ARCEAS

José Manuel Díaz acadou
o primeiro posto

O

Tecor da Sociedade de
Caza Val de Lemos, no
concello de Monforte de
Lemos, acollía o pasado 20 de
novembro unha nova edición do
Campionato Provincial de Lugo
de Caza de Arceas, que organizaba a Federación Galega de Caza
en Lugo en colaboración coa Sociedade de Caza Val de Lemos.
Entre os 28 os cazadores que
tomaban parte na proba, era José Manuel Díaz, cunha arcea,
quen se proclamaba Campión
Provincial. O segundo clasificado
era Antonio González quen tamén capturaba unha arcea. Finalmente, Francisco Diéguez era
o terceiro clasificado, tamén cunha arcea capturada.
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA DE CAZA DE ARCEAS

Ramiro Lamas, campión
provincial

II COPA DE CAMPIÓNS DE
RASTRO DE COELLO

Luis Rodríguez
adxudícase
a Copa

O

rganizado polo clube
Amigos dos Cans de Caza
en colaboración coa Federación Galega de Caza na Coruña
e a Sociedade de Caza e Pesca
Urogallo de Ferrol, o pasado 10 de
outubro disputouse a II edición da
Copa de Campións de Rastro de
Coello. Na proba participaron un
total de 7 competidores e o primeiro clasificado foi o lote propiedade de Luis Rodriguez Vaamonde, no segundo posto situouse o
lote do larachés Ramón Barreiro e
compretou o podio o lote de Rafael Rodríguez Ures.
O galardón para o mellor can foi
para Kira, baseet leonada de Bretaña, propiedade de Antonio Lista
Blanco.
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O

Tecor de Bergantiños Norte,
nos concellos
de Carballo e Laracha,
acollía o pasado 20 de
novembro unha nova
edición do Campionato
Provincial de A Coruña
de Caza de Arceas, que

organizaba a Federación Galega de Caza en
A Coruña en colaboración coa Sociedade Venatoria Bergantiños.
Entre os 27 cazadores
que tomaban parte na
proba, era Ramiro Lamas, cunha arcea, quen

se proclamaba Campión
Provincial.
O segundo clasificado
era Antonio Chamorro
quen tamén capturaba
unha arcea.
Finalmente, Miguel
López era o terceiro clasificado.
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DESPUTARASE EN CORISTANCO O CAMPIONATO
DE ESPAÑA DE CAZA DE ARCEAS

Competicións da
Federación Galega
de Caza

N

estes meses de xaneiro e febreiro, a axenda competitiva
achégase a unhas datas moi especiais, nas que comenzan os campionatos de caza de raposo os cales son as
probas que congregan a un maior número de participantes. Probas de caracter provincial, autonomico e nacional abranguen
boa parte deste mes de xaneiro. Pero destaca a celebración do
Campionato de España de Caza de Arceas que tera lugar en terras galegas, concretamente en Coristanco.

CAZA DE ARCEAS

Cpto. de España – 8 de xaneiro - Coristanco
CAZA DE RAPOSO
Cpto. Provincial de Lugo– 8 de xaneiro
Cpto. Provincial de A Coruña – 15 de xaneiro
Cpto. Provincial de Pontevedra – 15 de xaneiro

Cpto. Provincial de Ourense – 15 de xaneiro
Cpto. Galego – 22 de xaneiro
Copa de España – 29 de xaneiro
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
A ACTUAL LEI DE CAZA ESTÁ SENDO EXAMINADA NOVAMENTE

A Lei de Caza de Galicia a análise

A

Federación, coma sempre, traballa naqueles asuntos que
máis preocupan ás sociedades
de caza e cazadores galegos, tanto no
ámbito autonómico coma no estatal,
así neste momento, entroutros temas
legais estudia: a aplicación da “Ley de
trafico y seguridad vial”, no que se refire á responsabilidade como consecuencia dos atropelos de animais salvaxes, a
problemática da renovación do permiso de armas a aquelas persoas incursas
en procedementos de calquera tipo na
vía civil ou penal, os danos producidos
nos cultivos polas especies cinexéticas,
a modificación do Reglamento de Armas, etcétera.
Pois ben, dende fai uns meses tamén está facendo unha lectura repousada e crítica da Lei de caza de Galicia.
Despois de trece años de vixencia, foi
aprobada polo Parlamento Galego no
ano 1997, e cunha pequena reforma
no ano 2006, a actual lei de caza de
Galicia, está sendo examinada novamente. Ó longo destes anos fóronse
vendo as virtudes da citada lei, pero
tamén detectáronse as súas limitacións. Os cazadores fixeron chegar á
Federación as súas inquietudes e opinións polos camiños habituais, pero
sobretodo a través do contacto coas
sociedades de caza. Dentro das canles
institucionais e de relación que a FGC
mantén coa administración, abordou
nos últimos tempos este e outros moitos temas. É coñecido que se pretende
abordar a modificación da vixente lei
de caza, e membros da área cinexética
da FGC mantiveron varias reunións de

10

traballo, nos últimos meses, co equipo
encargado pola Consellería de elaborar un texto para o seu posterior debate. Nese estudio crítico, a Federación xa puxo sobre a mesa aqueles
temas que máis inquietude xeran nas
sociedades de caza, tales como a necesaria actuación cinexética nos vedados, a responsabilidade polos danos, e
outros moitos asuntos. No momento
de redactar esta información non existe aínda un texto articulado a modo
de borrador. Cando este feito se produza, a Federación ten a compromiso

de facer o estudio ponderado nos
seus órganos de representación e goberno, e dende logo escoitando o parecer e opinión dos cazadores galegos
nas asembleas provinciais, da que forman parte tódalas sociedades de caza
de Galicia. Outros canles de participación son interesantes, e estarán abertos tamén aqueles relacionados coas
novas tecnoloxías, pero sendo interesante esa pluralidade, nunca pode
sustituir a representatividade das sociedades de caza, verdadeira esencia
da caza en Galicia.
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A REUNIÓN TIVO LUGAR O PASADO 3 DE DECEMBRO

O presidente da FGC traslada o Conselleiro
do Medio Rural as conclusións do
‘Observatorio sobre danos na agricultura’

O

conselleiro,
Samuel Juárez, recibía o
Presidente da FGC,
quen lle fixo entrega
do documento de
conclusións da xornada sobre danos,
de ámbito estatal,
que se celebrou en
Santiago de Compostela a primeiros
do mes de outubro.
Durante a entrevista, Gómez Cortón,
analizou co Conselleiro e co Director
Xeral de Conservación da Natureza cadaunha
das conclusións e a súa perspectiva dente o ámbito cinexético galego.
Así no ámbito normativo, coincidiron na necesidade de modificacións legais no referido a responsabilidade polos danos producidos pola fauna
nos cultivos, buscando normativas máis axustadas a realidade actual, onde os cambios de hábitat estenderon por toda Galicia corzos e xabariles
e onde os criterios de biodiversidade e sostenibilidade son fundamentais na caza do noso tempo.
Dentro dese análise, a prevención dos danos
debe pasar a se-la principal prioridade e obxectivo dunha tarefa compartida entre tódolos que
teñen interese no medio rural (agricultores, administracións e cazadores). As medidas preventi-

vas deben pasar a
ter un lugar destacado na solución do
problema.
Compartiron igualmente que os danos
xerados polas especies silvestres non
son consecuencia da
caza, sono pola
existencia de ditos
animais, por tanto
son un problema de
toda a sociedade. A
desaparición dos Tecores nos territorios
con maiores danos,
os máis agrarios, non suporían unha solución, senón que agravarían o problema. Así comprometéronse a estudiar fórmulas para comparti-lo risco
e avanzar cara un novo sistema que permita cofinanciar a compensación deses danos nos cultivos
agrarios, con criterios de equidade, universalidade, rapidez e corresponsabilidade.
Na rolda de prensa posterior a entrevista os
responsables de ambas institucións amosaron a
coincidencia no analise e propostas referidas, e
destacaron a función social que realizan os cazadores no control das poboacións de animais silvestres, e abogaron porque a caza fose recoñecida, tamén pola sociedade, nunha das súas
vertentes máis destacadas, como un verdadeiro
servicio ambiental.
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RECOÑECEMENTO DA UNESCO
Á CETRERÍA

II XORNADA SOBRE XESTIÓN CINEXÉTICA ORGANIZADA
POLA FEDERACIÓN CANARIA DE CAZA

A recuperación do
coello como obxetivo

O
Declarada
Patrimonio Cultural
Inmaterial da
Humanidade

A

UNESCO ven de recoñecer na cetrería
os importantes valores sociais, culturais
e medioambientais que aderezan esta ancestral maneira de cazar.
Entre as razóns polas que se concede este
recoñecemento, a UNESCO refírese a “La cetrería, reconocida como patrimonio cultural
propio por los miembros de las comunidades interesadas (Arabia Saudita, Bélgica, República de Corea, Emiratos Árabes Unidos,
España, Francia, Marruecos, Mongolia, Qatar, República Árabe Siria, República Checa)
es una tradición social que respeta la naturaleza y el medio ambiente y se transmite
de generación en generación, confiriendo a
quienes la practican un sentimiento de pertenencia, continuidad e identidad”.
Os cazadores, en xeral, debemos sentirnos orgullos deste honorable recoñecemento e desde a FGC felicitamos a tódolos cetreiros, verdadeiros depositarios de tan alta
distinción outorgada, nada menos, que pola UNESCO.
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pasado día 20
de novembro
celebrábase na
illa canaria de Tenerife a
II Xornada sobre Xestión Cinexética organizada pola Federacion
Canaria de Caza.
Ata terras canarias
desprazouse Manuel
Martínez Casal, coordinador da comision do
coello de monte, secretario xeral da FGC e
presidente do Tecor de
Portas para aportar o
seu graniño de area a
dito evento.
A ponencia versou
sobre a situación actual
das poboacións de coello de monte en Galicia,
facendo un percorrido
polos traballos e actuación desenrrolados nos
últimos 30 anos.
Aspectos fundamentales sobre ‘Xestión’ como pode ser manexo
do hábitat, a predación,
enfermidades e repoboacións, ocuparon
boa parte dos 90 minutos que durou exposición do coordinador da
comisión.

Xunto a él participou
Paulino García Alvarado, veterinario e técnico en xestión cinexética
que leva desarolando
tarefas de xestión nas
illas nos derradeiros
anos. Paulino puxo sobre a mesa a situación
actual das poboacións
do coello nas illas.
Tra-la exposición
abreuse un turno de
palabra onde os máis
de 50 asistentes a xornada, entre os que se
encontraban presidentes de sociedades de

caza, o presidente do
Consorcio, a gardería o
completo, responsables
do cabildo e cazadores
en xeral, intercambiaron experiencias e
plantexaron as súas dúbidas.
Cabe destacar a boa
acollida que tiveron todas as iniciativas alí expostas , e o compromiso dos asistentes de
iniciar un novo camiño
co obxetivo de recuperar as poboacións de
coello de monte nas
Illas Canarias.
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PARA O RECORDO
Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a:

info@galiciacinexetica.com

As cuadrillas “A Xuntanza” e “Os Enemigos do Porco
Bravo” co resultado dunha batida celebrada o 24 de outubro
en Tomiño.
Xabarín de 105 kilos cazado no Tecor Donalbay (Begonte).

Imaxe enviada por González Rivas Vázquez cas pezas
capturadas nunha batida de corzos.

Cuadrilla “Os do Bocelo” do Tecor a Xuntanza, de Sobrado
dos Monxes, cun bo trofeo de corzo cazado en batida.

Doblete de perdices abatidas por José Ramón Candal no
Tecor Río Chamoso (Lugo).

Xabaril de importantes dimensións abatido pola peña de
Marzan de Guntín.
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ESPECIAL COMPETICIÓN
XXIV CAMPIONATO GALEGO DE CAZA MENOR CON CAN

Bernardo Traseira
revalida o título
O pasado 27 de novembro celebrábase no concello lucense de Outeiro de Rei, concretamente
no Tecor Santa Isabel, o XXIV Campionato Galego de Caza Menor con Can. Unha proba
que estivo marcada pola abundancia de caza que presentaba este tecor xestionado pola
Sociedade de Caza Santa Isabel e que a postre fixo que os 22 participantes avistasen moita
caza e se consegueran abater un total de 28 pezas, cifra non recordada nos últimos anos nesta
proba. É entre esta abundancia cinexética, o participante lucense e vixente campión galego
da modalidade, Bernardo Traseira Rois foi o que acadou o primeiro posto revalidando o
titulo acadado o ano pasado en Friol.
Redacción

A

primeira hora da
maña, os todoterreos
procedentas das 4
provincias galegas
facían acto de presencia no punto de concentración de
participantes para o reparto de dorsais. As ilusións e as emocións ante a
celebración da proba raiña das competicións cinexéticas vese mesturada
cunhas temperaturas xélidas pero
que a postre quedarían nun segundo
plano e pasaríase a disputarse unha
proba baixo unhas condiccións climáticas idóneas.
Foi o disparo do director da proba
Manuel Feijoo Castro o que deu a
saída deste vixésimo cuarto Campionato Galego de Caza Menor. Os
participantes puñeron rumbo os
seus cazadoiros sen tempo que perder e así tentar avistar as primeiras
pezas de caza nas primeiras horas da
mañan.
A maña transcorre sen incidentes e
tan so se ve interrumpida, cada pouco tempo, coas detonacións producidas polas escopetas dos participantes, mostra de que as excelentes
condicións climáticas se lle estan engadindo a abundancia de caza nas
7.000 ha das que dispon o tecor.

14

Mentras tanto, no local social da
cuadrilla de caza maior deste Tecor
Os Turravalados, sitúase o control
de chegada dos participantes. Alí se
atopan os representantes federativos,
parte da directiva da sociedade organizadora, o xurado de competición e
o equipo veterinario que analizará as
capturas para constatar o “fair play”
da competición. Ali tamén atopamos

a unidade movil da Radio Galego
para manter informado do que ali
sucede a todolos ointes cazadores.
A escasos minutos das 13.00, hora
na que se abría o control, os participantes semellaban estar desfrutando
da xornada e naide se achegaba o
control. Un dos primeiros participantes en facelo (13.07), foi Valentín
Álvarez, un dos representantes da
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Entrada no control de Manuel Mariño,
segundo clasificado, que conseguiu abater
duas perdices e que o situaron como
campión provisional ata que fixo a súa
entrada Bernardo Traseira.

provincia de Pontevedra que entraba
no control con duas arceas, dándonos unha pequena idea de que aparte
da importante poboación relativa de
patirroxas, tamén poderían ser as arceas as xuízas deste campionato, xa
que se constatara a existencia dunha
entrada a principios da seman. Minutos máis tarde (13.16) achegábase
o control Manuel Mariño portando
un par de perdices que xa deixaba un
listón moi alto para aquel que quixera acadar o primeiro posto e así acudir directamento o Campionato de
España da Modalidade que se celebrara nos próximos días na Rioxa.
Os participantes como si dun goteo se tratase, foron entrando no
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ESPECIAL COMPETICIÓN
BERNARDO TRASEIRA ROIS

Campión galego de caza
menor con can

Os medios de comunicación estiveron moi
presentes nesta vintecatro edición do
Campionato Galego de Caza Menor.

control con moita caza avistada e
bastantes pezas cobradas, 1 coello, 8
arceas, 10 agachadizas, 5 perdices, 1
torcaz, etc. Pero non foi ata preto
das 14:00 cando fixo a súa entrada o
vixente campion galego, Bernardo
Traseira Rois, que a vista da cara do
xuíz, daba unha idea do dura que fora a xornada. Do peto do seu chaleco, Bernardo sacou 2 arceas e unha
perdiz que o situaban en primeira
posición á falta da entrada do resto
de participantes.
Unha vez que a totalidade de participantes fixeron a súa entrada, algun fora de control, constatouse que
Bernardo Traseira Rois da Sociedade
Carballido-Boveda revalidaría o título de Campión Galego da modalidade e sera o encargado de representar a Galicia na proba nacional.
Como colofón a excelente xornada cinexética os participantes, xuíces,
organizadores e autoridades desfrutaron dun bo cocido ca entrega de
premios como guinda. Q

—Dende estA publicación queremos darche a noraboa por este campionato, cóntanos como foi a xornada…
—Pois para min foi unha xornada de caza
perfecta, vin moita caza e estivo a sorte do
meu lado e puiden acadar o primeiro posto.
—É certo que a caza ten a súa dose de sorte pero volves a revalidar o título de cam pión galego, ¿é todo sorte?
—Nesta proba a sorte é moi importante, esta claro que hai que pelexar e reunir unha serie
de condicións para estar ahí arriba. Pero tamén
che digo que pelexei nos provincias de arcea e
de caza menor e non vin caza.
—¿Onde crees que estivo a clave para gañar este campionato?
—Penso que a clave estivo en que recorrín moito cazadeiro e vin bastante
caza, e cando tiven a ocasión de disparar estiven moi certeiro, sobretodo no
tiro a perdiz e a unha das arceas que abatín xa que eran tiros bastante longos.
—Aparte das duas arceas que abatiches e da perdiz, ¿Viches máis caza?
—Sí, vin outras duas arceas e duas perdices as cales non lle puiden disparar.
—¿Qué nos podes decir deste cazadoiro?
—A min gustoume moito, é facil de andar e o resultado final da proba
mostra que hai caza, xa que 28 pezas nestes campionatos non soe ser normal.
Tamén favoreceu a entrada de arceas e becacinas que alegraron a xornada.
—¿E da organización do campionato?
—Excelente, todo saiu moi ben
—Co cambio de normativa de competicións nesta modalidade, o campión autonómico xa accede directamente a proba nacional que se dispurá na Rioxa, ¿cómo vas afrontar este campionato?
—Eu xa participei noutra proba nacional e sei que é moi difícil obter bos
resultados, a xente de alí xoga con moita vantaxa, están acostumados a cazar
neses terreos nos que os galegos non nos desenvolvemos como se fose aquí.
O que podo garantir e que vou poñer toda a carne no asador.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ CASTRO

Presidente da Sociedade de Cazadores Santa Isabel
—Como presidente da sociedade colaboradora desta proba, ¿estará orgulloso?
—É todo un orgullo que a FGC contase cos terreos do noso Tecor para organizar un
campionato tan importante como este e que, penso, que nos soupemos corresponder co
mellor das nosas instalacións e con caza, que non é facil hoxe en día.
—Ter un Tecor con esta densidade de caza non é fácil nos tempos que corren,
¿realizaredes importantes traballos de xestión?
—Esta claro que si se quere caza hai que xestionala. É unha pena que problemas como
o seguro de responsabilidade de accidentes nas estradas nos limite as nosas xestións.
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CAZA E XESTION
ESTUDIO ELABORADO POLO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
EN RECURSOS CINEGÉTICOS (IREC)

Preséntase en Galicia un
estudio sobre a arcea
O pasado 20 de novembro presentábase en Santiago de Compostela, na sede da Subdirección
Xeral de Recursos Cinexéticos e Piscícolas da Xunta de Galicia, o informe final do traballo
‘Estudio inter-autonómico sobre la becada (Scolopax rusticola) en España’, elaborado polo
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), a fronte do cal traballaron os
investigadores Beatriz Arroyo e José Luis Guzmán.
Redacción

O

s científicos estudiaron esta especie, da que aínda
hai poucos traballos publicados, e
que pola súa condición de ave migradora, faise necesario coñecer a
súa realidade nos diferentes países
nos que transcorren as súas diferentes etapas vitais, para que a xestión
feita nos distintos territorios, poida
incluírse dentro dunha racionalidade
xeral e buscando un reparto equitativo do aproveitamento cinexético.
O investigador, José Luis Guzmán, deu a coñecer as liñas básicas
do estudio, entre as que se pode suliñar o seguinte:
 A orixe da maior parte das becadas invernantes en España veñen
de Rusia e o entorno Báltico.
 A migración do outono termina
a primeiros de decembro e empeza
novamente a mediados de febreiro
ou primeiros de marzo.
 Na xestión cinexética sería importante lograr unha coordinación
entre comunidades autónomas e
mesmo entre estados, sobretodo con
Francia. En España a temporada termina en termos xerais a primeiros de
febreiro, mentres que en Francia cazan todo o mes de febreiro.
 Os análises indican que a abundancia da poboación invernante no

Á presentación do traballo exposto por José Luis Guzmán acudiron responsables da Xunta de
Galicia, representantes de Aproca e da Federación Galega de Caza, así como o Servizo de
Garderia da Consellería de Medio Rural, entreoutros.

norte peninsular pode predecirse a
partir de variables climáticas medidas durante a primavera no entorno
Báltico.
 Os datos apuntan a unha importante fidelidade polos lugares de
invernada dentro dun mesmo inverno e entre invernos, sendo esto
compatible con unha certa mobilidade durante a invernada, sobretodo cando as condicións meteorolóxicas non son óptimas.

Preguntado polos asistentes, si a
presión cinexética que se exerce en
Galicia, tanto pola temporada de caza, como polos días hábiles e mesmo polo cupo de cazador e día, lle
parecía axeitada, o investigador manifestou que comparado co resto do
norte de España encontraba, en termos xerais, que eran adecuadas as
condicións establecidas no aproveitamento cinexético galego, cos
coñecementos actuais. 
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A CAZA EN...
XORNADA DE CAZA DE ARCEAS NAS PONTES

Arceas con paixón
“Como chove, prefería que houbera unha boa xeada”, estas foron as primeiras verbas que nos
deu o noso protagonista, Artemio Formoso Barro, o chegar o punto de encontro previsto
para comenzar unha xornada de caza de arceas no Tecor Medio Eume, sito en As Pontes de
García Rodríguez.
Redacción

“M

usa” e
“Tuti”,
unha
pointer
e unha
setter, baíxanse do caixón do maleteiro do todoterreo e o primeiro que
fan e espelirse do letargo da noite e
votar as primeiras carreiras que as
poñeran en contacto co monte.
Mentras tanto, o noso protagonista
Artemio, colle todo o necesario para
afrontar a xornada. Sen esquencer o
“Aquarius” que fará a función de
combustible.
Estes primeiros compases da xornada serven para entrar en calor e
que os cans baixen a súa intensidade,
e decir, que se desfoguen. Nin que
decir ten a calidade que amosan as
nosas compañeiras de caza, a “Tuti”,
unha setter inglesa de excelentes aptitudes para a caza, incansable a pesar da idade e con bo aguante na
mostra, feito este último moi importante para a caza das arceas. A “Musa” unha pointer bicolor que con
pouco máis dun ano de idade xa
mostra moi boas aptitudes e que non
dubida en patronear e rastrexar como un can feito.
Adentrámonos nas primeiras regateiras, zonas moi querenciosas das
arceas e que según nos comenta o
noso protagonista, foron para él moi
fructíferas en tempadas pasadas. O
cazadeiro e inmellorable para esta
migratoría, regatos, carballeiras e bidueiros bordeados por pradeiras onde pasta o gando e a arcea emprega
nas noites para tomar o seu alimento. “A semana pasada xa empezaron
a chegar as primeiras arceas, haber se
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Imaxe de Artemio Formoso e as súas cadelas “Musa” e “Tuti” que nos amosan a única arcea
avistada e cobrada durante a xornada.
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hoxe temos sorte, esta é a primeira
xornada que lle adico as becadas,
ainda que o pasado domingo indo as
perdices xa avistei algunha”, apúntanos Artemio.
Entre conversa e conversa, vemos
como a “Tuti” toma os primeiros
rastros da noite, e sen tempo a poñernos en postura vemos como a
primeira arcea levanta o seu voo fora
do alcance efectivo do dispara e sin
que a ningunha das duas cadelas tiveran a posibilidade de mostrala.
“Penso que xa sei cara onde marchou”, nos comenta o noso cazador.
É con precisión milimétrica, Artemio non se trabucou, adentrámonos

G18-21-A CAZAOK.qxp

14/12/10

13:32

Página 24

A CAZA EN...
no biduiero pecho onde nos pareceu
que se apostara a agacha e pronto
sentimos o beeper de “Tuti” achegámonos a ela e case sen tempo a colocarnos, a arcea volve a levantar o
voo, pero desta vez é cortado dun
certeiro disparo polo noso cazador.
Mentras as cadelas fan o cobro, felicito o noso protagonista polo bo
disparo realizado nunha zona moi
complicada. A “Musa” non cesa de
dar o rabo mentras trae con esaxerada ledicia a picuda. Fotos de rigor e
continuamos ca marcha.
Cando nos encamiñamos a outra
regateira para probar sorte, desatase
unha intensa choiva que fai que decidamos dirixirnos ata o todoterreo
para poñernos o abrigo. Decidimos
achegarnos a unha taberna da Faeira
para repoñer forzas cun café é unhas
dulzadas e así mentras agardamos a
que pare a choiva repoñemos forzas.
Os raios asómanse entre os nubarróns e nos poñemos marcha para o
monte. Baixámonos do todoterreo e
adentrámonos por unha pradería na
que pastan unhas vacas teixas, “aquí
pode haber algunha becacina, porque tódolos anos hai algunha”, nos
di Artemio. “Musa” e “Tuti” fan as
primeiras mostras falsas que denotan
a presencia dalgunha becacina, seguimos cara o fondo do pasteiro cando
a “Musa” ergue unha becacina que
sae fora de tiro “xa che dixen que
por aquí sempre hai algunha”, apúntanos Artemio.
Non conseguimos ver ningunha
A “Musa” e a “Tuti” compoñen un bo binómio de caza no que unha aporta a veteranía
obtida co paso das tempadas de caza e a
outra a forza e a entraga na busqueda dada
pola xuventude.
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A choiva estivo presente sobretodo nas primeiras horas da xornadas e as nubes e claros intercaláronse perante o transcurso de
toda a xornada. Na imaxen inferior vemos algún, dos poucos rastros, que atopamos das
arceas apesares de ser terreos moi querenciosos para esta migratoria.

agachadiza máis asi que metémonos
noutra regata en busca das arceas. A
mañan trascorre e non conseguimos
atisvar nin rastro das arceas, a presenza dalgún corzo fai nos facer paradas no camiño ata que xa chegando de regreso cara o todoterreo
volvemos a levantar outra becacina
que o noso cazador non consegue
avistar ata que xa vai fora de tiro…,
outra vez será.
Con este derradeiro lance cinexético, o noso cazador da por concluida
a xornada, agardando que nestes días
as entradas de arceas se fagan máis
patentes e así poder desfrutar de boas xornadas de caza nesta segunda
parte da tempada; xa que para él, é a
caza da arcea unha das súas verdadeiras paixóns. Q
Galicia Cinexética quere agradecerlle a Artemio Formoso, a xentileza
e a amabilidade que nos ofreceu para
realizar esta reportaxe. Dende esta
publicación queremos darlle a noraboa pola enorme calidade que posee
tanto como persona como cazador;
sen dúbida, unha mostra e exemplo a
seguir de sacrificio e superación.
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A CAZA EN...
BATIDA AO XABARIL NA RIBEIRA DE PIQUÍN COA
CUADRILLA “O ENXAME”

Baixo cero
A finais de novembro, o equipo de Galicia Cinexética desprazouse ata o Tecor lucense de Ribeira de Piquín para presenciar unha batida ao xabaril na compaña da cuadrilla “O Enxame”. Uns montes agrestes nos que o xabaril atopa sustento nas súas inmensas fragas e regateiras, así como ladeiras con uceiras e toxeiras onde atopa o seu refuxo.
Redacción

A

mañan amence xélida,
o termómetro do todoterreo non é capaz
de acadar valores positivos e os cumes dos
montes atópanse cubertos cun miudo manto de neve. Os nosos compañeiros Guillermo e Pepe xa nos están
agardando no punto de encontro para comenzar a xornada. Un imprescindible café sérvenos para plantexar
a táctica de rastrexo con cans atraelados e así organizarse e poder atopar
o rastro dos suídos deixados nos
seus paseos nocturnos.
Poñemos rumbo para o cazadeiro
e os membros da cuadrilla divídense
en diferentes zonas da mancha. A
emisora xa empeza a dar noticias e
os diversos monteiros comenzan a
cortar os rastros do xabaril, algúns
son de boa calidade e outros son rexeitados polos monteiros xa que seran inertes en canto a posibilidade
do aprazamento.
Os cans atraelados están a facer o
seu traballo e son varios os monteiros que non conseguen cortar rastros. Outros, como no caso de Guillermo, si que conseguen cortar un
rastro pero que pola calidade do
mesmo decide abandoar porque para ter posibilidades en realizar o
aprace precisaría un par de horas. Co
cal Pepe lle comunique que o abandoe porque xa hai varias soltas e neste tempo as tardes son moi curtas.
Unha vez que os monteiros fixeron o seu traballo, xúntanse e mentres agardan uns polos outros apro-
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Monteiros na búsqueda dos rastros dos xabariles nas ladeiras dos montes que compoñen o
Tecor de Ribeiras de Piquín, todo un paraíso para a caza do suído.

veitan para meterlle un taco rápido o
corpo e así afrontar a segunda parte
da xornada con enerxías.
O xefe da cuadrilla da as ordes pa-

ra a colocación dos postos nesta primeira zona a batir, sempre tendo
moi presente a garantía de seguridade no caso de disparos. Unha vez si-
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Piñeiros, castiñeirais, uceiras e toxeiras
compoñen a paisaxe onde a cuadrilla “O
Enxame” tenta dar caza aos xabariles.

tuados tódolos cazadores nos seus
postos, através da emisora dase a orde da solta dos cans. Os catro cans
ceivados introdúcense na maleza tocando a demanda do xabaril, pero
esta convértese en infructuosa cando
ditos cans saen o posto dun compañeiro. “Vou coller os cans porque
sairon o meu posto e os xabariles deberonse votar por aquí durante a
noite”, comunican pola emisora. Os
apraces non sempre son exitosos e
nesta ocasión foi así.
Afrontamos a segunda metida e
repítese o feito anterior, os cans entran ben no rastro pero saen a un
posto onde a saída do porco e atestiguada por Guillermo, “Saíronme os
cans o meu posto, e no cortafogos
hai as pegadas dun xabaril por onde
saen os cans”, afirma Guillermo.
As veces os cortes con cans de ras-

Pero como a terceira vai a vencida,
neste terceiro intento, Pablo comunica pola emisora que os cans conseguen desencamar un xabaril de boa
corpulencia que os cans con un bo
seguimento conseguen facer chegar
o posto dun monteiro que o recibe
con tres disparos que non deteñen a
fuxida do porco e este vacíase da
mancha a bater.
Xa pasan das 6 do serán e a noite
quere vencer o día, co cal a cuadrilla
“O Enxame” decide dar por concluída a xornada e reunirse para,
agora si, meter un bocado o corpo
con tranquilidade. A bon seguro que
nese momento e cando máis xabariles se cazan. Q

tro nos montes onde intuimos que
poidan estar os xabariles non sempre
son certeiros ou ben sexa pola calidade do monteiro ou do can, ou
simplemente porque a caza e así.

Galicia Cinexética quere agradecerlle a tódolos membros de a cuadrilla de caza “O Enxame” a colaboración para a realización desta
reportaxe, quedando emprazados
para outra xornada de caza e así probar sorte e tentar obter algunha captura. A pesar de que ter a posibilidade de desfrutar desta paisaxe natural
é a mellor captura.
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NO ARMEIRO
ENQUISA EN DIFERENTES ARMERÍAS DE GALICIA

Conversamos
cas armerías
A Redacción de Galicia Cinexética quixo percorrer un bo número das armerías existentes en
Galicia e facer diversas consultas e preguntas de diferentes temas relacionados coa caza e o
cazador, tales como as armas, a munición, roupa, etc. A continuación damos a coñecer estas
conclusións moi significativas de cómo se atopa a caza e o cazador na actualidade.
Redacción

P

ara realizar esta enquisa
decidimos facer un cuestionario a cada armería,
o mesmo para todas e así
saber se hai diferencias
entre unhas provincias e outras.
Á pregunta de:
—¿Cal foi o producto estrela desta
tempada de caza?
—Non observamos diferencias significativas entre unhas armerías e
outras. Sendo algún dos productos estrelas os localizadores para os cans de
caza maior ou os colares de adestramento e para a caza da arcea. Sendo
estas respostas moi significativas xa
que dan información de que ano tras
ano hai un maior número de cazadores de arcea e que se especializan, o
igual cos colares localizadores para os
cans de caza maior.
—¿Qué productos demanda hoxe
en día o cazador a diferencia do que
mercaba fai anos?
—A esta resposta, en xeral, as armerías non dubidaron en reponder
que son as prendas textiles, en especial as de goretex, as que hoxe en día
son máis demandadas polos cazadores con respecto a fai anos. E xa de
xeito máis puntual, moitas armerías
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constatan o importante incremento
dos elementos de puntería para armas raíadas e escopetas, como son os
visores, holográficos, fibra óptica, etc.
Tamén se denota a venta de unha
munición máis especializada con respecto a fai anos; por exemplo a venta
de munición especial para a caza de
arceas e do raposo, así como unha
maior diversidade en canto os calibres e as puntas da munición metálica das que se dispoñen.
Destes datos recadados atisvamos
unha maior venta de munición me-

tálica nas provincias onde a presencia
de caza maior e máis importante, como por exemplo en Lugo; é unha
venta maior de munición para o coello na provincia de Pontevedra.
—¿Cal e o producto de maior saída da armería?
—En termos xerais, é a munición,
en todas as súas variedades, o producto que fai que os cazadores se acheguen en maior medida e frecuencia as
armerías de toda a comunidade para
repoñer a súas cartucheiras.
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Os colares de adestramento, para a caza
da arcea ou localizadores para os cans de
caza maior, son algúns dos productos máis
demandados na actualidade.

—O proceso de crise económica
que esta afrontando o país en xeral e
a nosa comunidade en particular,
¿afecta tamén as armerías?
—Con unha rotundidade de case o
100 % das armerías enquisadas, constátase que se produciu unha disminución moi importante na venta de artí-

culos. Sobre todo en aqueles que son
prescindibles como poden ser as armas, textil, complementos, etcétera.
—¿Xa se chegou o momento en que
a venta de armas largas raíadas superou ás de ánima lisa, ou séguense vendendo máis escopetas que rifles?

—Como era de agardar, esta resposta depende en gran medida da
zona ou dos lugares de Galicia en
que se atope a armería. Foi evidente
que armerías que abarcan concellos
nos que os Tecores son eminentemente de caza maior, a venta de rifles e
maior que a de escopetas. Sen embargo ocorre o contrario nas zonas nas
que o perfil do cazador é en, maior
proporción, de caza menuda. O que
si se constatou foi unha venta sen variacións de escopetas con respecto a
anos anteriores e un importante
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NO ARMEIRO
incremento de rifles, sempre tendo
presente o descenso de ventas debido
a crise, como xa apuntábamos anteriormente.
—¿E que modelos de rifles e escopetas teñen mais saída?
—Dos de arma larga raíada, todos conclúen en que son os semiautomáticos das diferentes marcas que
existen hoxe en día no mercado, os
que máis saída teñen, superando
con creces os de cerrollo, express e
monotiros. Das escopetas vemos
que quizais as semiautomáticas e as
superpostas son as que máis se venden, habendo nos derradeiros anos
unha maior demanda das superlixeiras e de aquelas especiais para a
arcea.
—¿Cal e o gasto medio aproximado e por tempada de cada cazador
que se achega ata a armería?
—En termos xerais, tódolos enquisados constataron que este ano e
motivado pola crise, o descenso das
ventas foi moi acusado. Facendo
unha media dos derradeiros anos,
os propietarios de ditos establecementos afirmaron que existe unha
gran variabilidade entre o gasto
que produce un ou outro cazador
na mesma tempada de caza.
Pero, polo xeral, cada cazador ten
un gasto fixo en munición é en roupa, case todolos cazadores mercan
algunha prenda o empezar a tempada de caza, chuvasqueiros, rastroxeiras, pantalóns, chalecos, polares, etcétera. Dentro de eses gastos
mais ou menos fixos, observamos

Os novos elementos de puntería, visores, holográficos, etc. dispoñibles na actualidade tamén
incrementaron a súa venta nos derradeiros anos. A munición segue sendo o producto que máis
fai achegarse ao cazador ás armerías e con maior frecuencia.

que cada certo tempo, 2 ou 3 tempadas, o cazador fai unha inversión
por decilo dalgún xeito ‘extraordinaria’, como poden ser colares localizadores ou de adestramento, emisoras, escopetas ou rifles, armeiros,
etcétera.

Como valor aproximado, desta
pregunta realizada podemos concluir que cada cazador gasta na armería por tempada entre 100 e 150
euros, habendo cazadores que sobrepasen este gasto e outros que non
cheguen a el. Q
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A NOSA FEIRA
Sendo suscriptor PODERÁS POÑER GRATIS pequenos
anuncios tódolos meses nesta sección, so tes que chamar o 981 562 777
ou enviar un e-mail a info@galiciacinexetica.com

CANS
Véndense cans de rastro de xabaril
cazando a traílla e soltos a toda
proba.
Tel.: 639 694 537 / 629 674 144.

Véndese cadelos de grifón asturcántabro das mellores liñas do norte de España.
Tel.: 609 115 489.

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

Véndense un can e unha cadela a
toda proba para a caza do coello.
Zona de Ourense. Tel.: 677 118 584,
(chamar polas tardes).

Vendo cans cazando o coello e cachorros de podenco maneto. Zona
Pontevedra. Tel.: 667 755 497.
Véndense cachorros iniciados a traílla e soltos. Tamén cans punteiros
fora de serie cazando o xabaril.
Tel.: 639 694 537 / 629 674 144.
Inícianse cachorros no rastro de
coello e lebre. Tel.: 699 852 643.
Véndese cachorros de talla mediana de Leonados de Bretaña, pais
traídos de Francia.
Tel.: 699 463 938.
Véndense podencos, dous machos
iniciados e dúas cadelas de 7 meses.
Tamén a venta cachorros mestizos
de griffon con sabueso.
Tel.: 667 385 132.

Véndense cans para a caza do raposo e corzo, e outros para o xabaril, déixanse probar.
Tel.: 606 778 433.
Véndense 2 cans de coello. Próbanse no monte. Telf.: 677 118 584
(Chamar polas tardes).
Véndese cachorros de Setter Inglés,
fillos do Campión Internacional de
Traballo “Moko de la Ribera del
Cea”. Mai filla del CHIT “Tito” de
de CHIT “Naca de Bosende”. Bo
precio. Tel.: 678 894 911 / 987 405
171 (Chamar noches)
Véndense cachorros de pointer con
L.O.E. Descendentes de “Jalo”.
Tel.: 600 657 461.
Vendense dous grifóns astur-cántabros de 2 e 4 anos cazando zorro e

corzo, a toda proba.
Véndense porque solo cazo xabaril.
Tel.: 669 333 996.
Véndense cachorros de Maneto e
cans adultos cazando.
Tel.: 667 755 497.
Cámbianse tres cans cazando o coello (duas Podencas Portuguesas e
un cruce de Beagle, cazando a toda
proba) por Griffon Azul de Gascuña
femia ou Griffon Vendeano femia
cazando raposo e corzo.
Tel.: 628 850 694.
Véndense cans de coello a toda
proba. Tel.: 677 118 584 .
(Chamar polas tardes).

VARIOS
Véndese escopeta, superposta da
marca Laurona, expulsora dun so
gatillo, con cano de 71 cm. Por non
usar, está practicamente nova.
Tel.: 606 778 433.
Ofértanse tarxetas de días para cazar en Ciudad Real, tamén se organizan cacerías para grupos.
Tel.: 667 385 132.
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O QUE DIN
DA FINEZA DOS CANS DE RASTRO

O como e o donde
dos cans do xabaril
Incrementouse o número de participantes, as capturas, os tecores que dan caza ao
xabaril, as xornadas de caza, a venda de armas raiadas, emisoras, localizadores, etc. Pero
sobretodo estamos nun momento de extrema especialización sobre como darlle caza e
sobre os cans empregados para elo. E sobre a calidade dos cans de rastro de xabaril quero
deixar unhas reflexións e preguntas no aire.
Autor: O neno, cazador

P

rimeiramente cabería
definir o que é un bo
can de rastro para a caza
do xabaril, poderíamos
decir que é aquel que co
seu uso garante unha maior probabilidade de dar caza o porco bravo, independentemente de abatir ou non a
peza, xa que iso é o de menos. Nesta
definición deixaremos a un lado o
importante papel do monteiro, e decir, o mesmo monteiro con cans diferentes, uns garantiran unha maior
ou menor probabilidade de dar caza
a este animal dependendo da valía de
ditos cans.
Estamos a definir un can de rastro
de xabaril para a caza según o modelo rastrexo-aprazamento polo que xa
partiremos do principio de que para
ser un deses cans de élite ou como
din na comunidade veciña de leyenda, terá que ser un can compreto, cazando a traílla e a ceiva. ¿Pero ese
mesmo can ten a mesma valía independentemente da zona ou Tecor no
que cace?, como se ven as verdadeiras cualidades do can de rastro de xabaril, ¿atado ou ceivo?... Hai quen dí
que o can que é bo é bo en calquer
sitio e de calquer xeito... desmenuzaremos este dito.
Cando falamos das cualidades dun
bo can de traílla podemos decir que
este ten que ser resistente a cazar atado durante un periodo amplo de
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tempo, conducible para o monteiro,
de nariz fina para cortar e tocalos de
cabeza, de elevada capacidade para
transmitir o monteiro a calidade de
un ou outro rastro, persistente e te-

naz no seguimento e nas perdas, de
rastro único e intelixente… o estilo
para cazar, a frecuencia ou a calidade
da voz poden ser extras que non deberían influir para determinar a ex-
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Secuencia de imaxes nas que se mostran
exemplares de diferentes razas empregados
para a caza do xabaril. Cans estes que
poden traballar o rastro do suido tanto
atraelados, ceivos ou das duas maneiras
indistintatemente.

celencia dun can para a caza do xabaril, esta claro que si as poseen pois
mellor que mellor.
E dun can de ceiva tera este que
poseer fineza no nariz para traballar
rastros fríos (máis que os da trailla),
boa parada e intelixencia para o de-

sencame, velocidade e resistencia para o seguimento. A intelixencia e o
rastro único penso que adquieren un
maior peso que no caso anterior, xa
que estes non están sometidos a
monteiros, “unha vez que se abre o
mosquetón, non hai retificación”.

É evidente que un can que sexa capaz de traballar demandas longas, na
que o lugar da ceiva e o encame do
porco atópense distanciados por centos de metros ou incluso kilómetros
de distancia, terá valores engadidos
porque nese traxecto habera “pelados” e maleza, haberá outros rastros
de outros animais, a calidade do rastro nos primeiros pasos será menor,
poderá chegar a carballeiras onde o
porco estivo ainda enchendo o bandullo e terá que atopar o fio do encame, etc. Polo que un monteiro que
caza en Tecores no que as zonas de
caza son de extensión reducida e onde entre o lugar da ceiva e o encame
atópese a escasos metros, ¿Poderá
decir que ten un bo can de ceiva?
¿Cómo responderá ese can en demandas longas? Polo que ainda que
isto levante mais de unha “ampolla”
nunca poderemos afirmar que o noso
can é un can de élite na ceiva se non
se caza neses lugares ou Tecores onde
os encames esten moi afastados das
ceivas, onde hai unha notable poboación de corzos e raposos, ou no que
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O QUE DIN

o noso can teña que facer seguimentos de horas unha vez desencamados
para facer chegar os xabariles os postos. Deixaremos para outro día a habilidade para o desencame ou para a
volta o encame despois de haber
chegado a morte ou o corte da fuxida de outro xabaril.
E nos cans de corda ocorre algo
semellante pero en escearios contrarios. A necesidade de excelentes cans
de rastro de trailla en determinados
tecores e inversamente proporcional
a necesidade da calidade dos cans de
ceiva e viceversa. E decir, baixo a miña modesta opinión, un tecor no que
sexan abundantes as praderías, carballeiras, cortafuegos, estradas e pequenos matorrais de encame do xabaril, estes cazadoiros precisan de un
excelente can de rastro atraelado se
quere obter bos resultados. E digo
isto porque dito can terá que facer
cortes e seguimentos en pistas, praderias, etc., no seu deambular nocturno o xabaril entrará e sairá en diversas desos matorrais de escasa
dimensión co cal, durante o rastrexo
da mañan o monteiro verase obrigado a retirar o can e cortar todo o redor en varias ocasións, sendo esto un
feito que perxudica o traballo do
can. E xa non entremos na precariedade que debe ter o monteiro, así como o extremo coñecemento do can
para non mover o porco do encame.
Aquí adquire verdadeira importancia o ter un can capaz de ventear os
encames, xa que moitas veces o xabaril entrará e sairá dese matorral e
dificultará o saber se o temos aprazado ou non.
Non ocorre isto nos tecores onde
as montañas e a enorme extensión
das manchas fan que o traballo do
can de corda sexa menor, xa que pódese dar o caso de que no monte ou
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Exemplar de grifón, raza moi empregada no norte peninsular para a caza do xabaril, sendo as
súas principais virtudes a adaptabilidade o terreo, boa nariz e moita paixón polo rastro.

ladeira na que metamos os porcos
sexa dunha extensión tan considerable que faga casi inútil o cortar o perímetro da mancha, moi raro que se
nos movan do encame e tamén o rastro de entrada o monte pode ser regular e mais os porcos estar dentro,
xa que ainda poideron pasar horas
dentro da mancha a bater antes de

encamar. Según isto, ¿vense verdadeiros cans de rastro atraelados para
cazar o xabaril neses tecores de
montes extensos?, ¿cómo responderá ese can cando haxa que sacalo unha e outra vez do rastro para bordear
os montes?, ¿e nos “pelados”?, ¿será
capaz de traballar atraelado ás 2, 3 ou
4 do mediodía? Q
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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

El mejor sistema de localización y seguimiento vía GPS/RF

teleseguidor.com
Info. 696 763 529

Ministerio de Industria
Turismo y Comercio

Nº 200702289/1067563

Fabricado en UE, cumpliendo
la normativa Europea

