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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
ASEMBLEA XERAL DA FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA

A principal xuntanza federativa cumpre un ano
máis con éxito e unanimidade nos acordos

C

oincidindo coa VIII Xornada de
Xestión Cinexética e Medio Ambiente de Portas, celebrada ao
longo da mañá do pasado sábado 4 de
xuño, e compartindo o mesmo escenario, celebrábase unha nova Asemblea
Xeral da Federación Galega de Caza
que con puntualidade comezaba ás
17.30 horas da tarde.
Tras a lectura e aprobación, sen obxeccións, da acta da asemblea anterior,
o presidente da FGC, Javier Nogueira,
comezaba unha exposición na que repasaba a actividade da Federación durante o pasado 2010, así como unha
análise dos datos extraídos deste exercicio, a tódolos niveis: administrativo,
contable, competitivo e cinexético.
Ao remate da exposición do presidente retomouse á protocolaria orde
do día, onde se tomaron diversas decisións onde reinou a unanimidade. As
contas do 2010, os prezos dos seguros
federativos, o proxecto de orzamentos
para o 2011 e a memoria de actividades 2010; foron os puntos aprobados a
nivel contable e administrativo; mentres que no plano de competicións
aprobouse o calendario do 2011, a
normativa de competicións, o comité

4

de disciplina deportiva e apelación e o
comité de xuíces e árbitros.
Chegados ao punto dos Informes de
Presidencia, Nogueira quixo resaltar o
asunto dos danos causados pola fauna
cinexética tanto na agricultura como
nas estradas, e as novas autorizacións
da administración en canto a batidas
de xabaril, especialmente na provincia
de Lugo. Deste tema surxiu un amplo
debate onde a asemblea chegou ao

acordo de buscar un xeito de minimizar os danos causados por esta especie
sen chegar ao punto de erradicala,
apostando por unha caza sostible e un
aproveitamento racional do medio.
A asemblea concluía ás 19.30 horas
da tarde co mesmo ambiente distendido que reinou durante toda a xuntanza, onde destacou a normalidade e
unanimidade das decisións e acordos
tomados na mesma.
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CAMPIONATO PROVINCIAL DE CANS DE RASTRO ATRAELADOS
MODALIDADE XABARIL - CORISCADA 2011

Pereira Ramos, campión
provincial en Ortigueira

O

pasado 11 de xuño tivo lugar
en Ortigueira a “Coriscada
2011” unha das probas pioneiras de Cans de Rastro Atraelados modalidade Xabaril puntuable para a Copa Galicia e que nesta edición
convertíase tamén no Campionato Provincial de A Coruña da especialidade,
todo elo baixo a organización da FGC
en A Coruña coa colaboración da Sociedade de Cazadores do Ortegal e Armería Galega de Viveiro.
Ata un total de 56 cans, correpondentes a 45 monteiros, dividíanse en
tres campos na fase clasificatoría e 18
accederían a fase final, todos eles xuzgados por José Manuel Pita Santalla,
Alfonso Collazo Pasín e Raúl Cartea Eiros, actuando como auxiliares Guillermo Barreira Folgueira, Joaquín Fernán-

dez Guerreiro e Jesús Blanco García.
A proba discorreu sen imprevistos e
baixo unhas boas condicións climáticas
para a fixación do rastro que xunto co
excelente nivel dos cans e monteiros
participantes fixo as delicias do numeroso público presente.
No máis alto da clasificación situouse
Francisco Rodeiro Eiras con “Sil” é
257,5 puntos. Foi o asturiano Casimiro
González Alonso con “Cho” o que con
251 puntos acadou o subcampionato.
A terceira posición recaeu no lucense
Francisco Rey Urrutia que con “Capi”
obtivo 249,5 puntos. Repetiu o asturiano Casimiro González na cuarta posición con “Jas” é 237,5 puntos. O ex
campión de España da modalidade e
tamén asturiano, Adrián Alonzo García, acadou a 6 e 7 posición con “Roy”

e “Zara”, respectivamente. O xoven
monteiro José Otero Alonso fíxose coa
oitava e ata o noveno posto da clasificación xeral houbo que acceder para
coñecer o campión provincial da modalidade, que neste caso recaeu en José Pereira Ramos con “Che”, obtendo
un total de 212 puntos.
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
XXIV CAMPIONATO GALEGO DE PERCORRIDOS DE CAZA

Martín Baqueiro novo
Campión Galego

U

nha vez máis, as imponentes instalacións
do Campo de Tiro de
Rio Sar acolleron o pasado
domingo día 12 de xuño a
XXIV edición do Campionato
Galego de Percorridos de Caza, organizado pola Federación Galega de Caza coa colaboración da Sociedade
Deportiva Río Sar.
Un total de 72 tiradores se
deran cita neste campionato
galego que se desenrolou a
150 pratos repartidos en 6
campos.
Na categoría xeral foi o tirador Martín Baqueiro Villafines o que compretou un
percorrido no que derribou
un total de 121 pratos e o

6

converteron no novo campión galego da modalidade.
Dous pratos por debaixo, situouse Ángel Mosquera Cornide, con 119 pratos, acadando deste xeito o
subcampionato. En terceira
posición, e con 116 pratos escachados, clasificouse Juan
Carlos Costas Pereira.
Artemio Formoso Barro
foi o gañador na categoria
Handisport con 110 pratos e
séptimo clasificado na xeral.
En xuvenís foi Manuel Garrido Brito o gañador, con 107
pratos, e Ángel Mosquera
Rodríguez en superveteranos e Jesús Seoane Sanda en
veteranos foron o resto de
gañadores.
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PROBA SAN HUBERTO DA SOCIEDADE UROGALLO

Juan Ramón Suárez
adxudícase o social

CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA
DE COMPAK SPORTING

Dominio
de Iglesias Otero

O
O

pasado sábado
día 18 de xuño, na
zona de caza intensiva do Tecor da Sociedade de Caza e Pesca Urogallo de Ferrol, celebrouse
o Campionato Social de
Caza San Huberto puntuable para la Copa Galicia da
modalidade.
Nos montes de Brión,
un total de 30 deportistas
da especialidade, competiron para acadar o primeiro posto nesta proba
social desputada sobre
tres campos e xuzgada
por Ramón Bertoa, Marcial Ramil e Manuel Re-

bordelo. O término dos
respectivos turnos, os xuíces decidiron que Serafín
Corral Vázquez, José Sanmartín Pérez, José Ignacio Pérez, Juan C. Artetxe
Castillo, Juan R. Suárez
Fernández e René Vale
García pasasen a fase final. No barrage final os
xuíces deron a René Vale
García como gañador absoluto da proba, no segundo posto e Campión
Social situouse o ferrolano Juan Ramón Suárez. O
terceiro caixón foi ocupado polo lucense Juan Carlos Artetxe Castillo.

pasado domingo 19 de xuño, tivo lugar no Campo de
Tiro Río Sar da Sociedade de Cazadores Río Sar a fase
Provincial de A Coruña do Campionato de Compak
Sporting organizado pola Federación Galega de Caza en A Coruña coa colaboración de dita sociedade deportiva.
O campionato desenrolouse sen incidentes e foi desputado
por 30 tiradores sobre 100 pratos divididos en catro campos.
Unha vez máis, as excelentes traxectorias dos pratos as que xa
nos ten acostumados Río Sar, fixo que os tiradores tiveran que
poñer toda “a carne no asador” para acadar un posto destacada e así clasificarse para o galego da especialidade.
Na categoría Xeral Absoluta foi Antonio Iglesias Otero o que
tras facer dous plenos nos dous primeiros campos e dous 21
nos dous seguintes o que con 92 pratos escachados se convertiu no campión provincial desta edición. Seis pratos por debaixo, seguiulle a estela de Iglesias o tirador Elisardo Cea Cebreiro
con un total de 86 pratos escachados. Foron os irmaos Fernando e José Luis Sánchez Mancebo os que acadaron o terceiro e
cuarto posto, respectivamente, con 85 e 82 pratos.
Na categoría de Xuveniles, José Manuel Torres Parada acadou o primeiro posto con 57 pratos. En Veteranos o primeiro
posto recaeu en Antonio Castro Ferreiro con un total de 71
pratos. Xa en Superveteranos Ángel Mosquera Rodríguez subiu o máis alto do podium con 76 pratos escachados.
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

XORNADAS DE DEPORTE NA RUA EN A CORUÑA

A caza estivo presente nas rúas a través
do deporte feminino

A

cargo das deportistas
da modalidade de caza San Huberto da Federación Galega de Caza, Ana
Arbiol (actual campiona de España, e excampiona do Mundo), Nicolasa González (subcampiona de España) e
Cristina Sanmartín (campiona
provincial), tivo lugar, o domingo día 5 de xuño, unha
xornada de exhibición de cans
de caza dentro dos Xogos na
Rúa organizados polo concello
de A Coruña, coa colaboración de Mudega (Mulleres Deportistas Galegas),
na que colaboraron entre outros os deportistas Jorge Martín, José Sanmartín
e Roberto Dopico.
A exhibición de cans cachorros fixo as
delicias dos máis cativos. Os pequenos,
que se achegaban ao espazo que ocupaba a Caza nos Xardíns de Méndez
Núñez, integrábanse na exhibición e
participaban na mesma conducindo cun

8

señuelo unha camada de cans de apenas 6 semanas. Se os cachorros fixeron
as delicias dos máis pequenos e dos seus
pais, os cans adultos non espertaban
menor sorpresa entre os cidadáns que
se achegaban ata os Cantóns, amosando a súa extraordinaria capacidade de
adaptación e obediencia fóra do seu
medio, habida conta de que a actividade desenvolvíase nunha zona asfaltada
e sen vexetación, hábitat ao que non es-

tán adaptados este tipo
de animais. A cazadora,
Ana Arbiol, recibiu un
galardón do concello de
A Coruña, a propostas
das Mulleres Deportistas
Galegas, como pioneira
no deporte.
O xefe do Servizo Provincial de Deportes da
Coruña, Roberto García,
tamén se achegaba ata
o espazo que dirixía José Lugrís, responsable
deste tipo de probas a nivel autonómica, así como numerosos cazadores e
responsables de sociedades da provincia coruñesa, entre os que se atopaba a
recentemente estreada presidenta da
Sociedade de Caza Urogallo, Mercedes
Prin, que non quixo perderse esta cita
das mulleres deportistas galegas.
A exhibición correu a cargo da FGC
na Coruña, e estivo representada polo
seu vicepresidente, Carlos Sanjurjo.
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CAMPIONATO PROVINCIAL DE OURENSE DE PERCORRIDOS DE CAZA CON ARCO

Voo de frechas en Ourense

O

pasado 29 de maio tivo lugar en
Luintra (Nogueira de Ramuín) o
Campionato Provincial de Ourense de Percorridos de Caza con Arco organizado pola FGC en Ourense en colaboración coa Sociedade Arco Lemos.
A cita acudiron un total de 33 arqueiros que cos seus arcos e frechas tentaron
obter as maiores puntuacións sobre as
dianas e figuras 3D. Ditos arqueiros foron xuzgados por Ángel Alonso Veloso e
Antonio Rodríguez Iglesias.
Unha vez reunido o xurado de competición formado polos xuíces citados anteriormente máis Juan Carlos Fernández
Vázquez e polo director da proba, Antonio Rodríguez Somoza, resolveron a seguinte clasificación.
Foi Antonio Rodríguez Iglesias con 217
puntos o primeiro clasificado en Arco Asistido, seguido de
Jaime Villaverde Balado e 196 puntos. Compretou o podium Teo Iglesias Miguez con 168 puntos.

En Tradicional Recurvo o gañador
foi Mikel Pasabant Quintian, con 143
puntos, seguido de Antonio Sánchez
Otero e 106 puntos. Na terceira posición e con 89 puntos situouse Abel
López Lepiani.
Na categoría de Tradicional Longbow o gañador foi Manuel Fernández Fraiz con 105 puntos, seguido de
Antonio Fernández Viz, con 85 puntos, e Benigno Ruiz Pascual, con 67
puntos, en segunda e terceira posición, respectivamente.
En Damas a gañadora en Asistido
foi Dolores Bugarín Codeseda con
160 puntos e en Tradicional, Irene Padín con 52 puntos.
En Xuvenis a gañadora foi a xoven
arqueira Rebeca Villaverde Bugarín
con 106 puntos, seguida de José R. Castro Rodríguez e
103 puntos. Compretou o podium Marcos Gómez Da
Costa con 97 puntos.

PROBA DE CANS DE RASTRO ATRAELADOS MODALIDADE XABARIL

Jose Manuel Barreiro
impúxose en Lalín

O

pasado 11 de xuño desputouse no Tecor de Lalín unha proba de Cans de Rastro Atraelados modalidade xabaril puntuable para a Copa Galicia e baixo a organización da Sociedade de Cazadores de Lalín coa colaboración da FGC en
Pontevedra. Ata un total de 8 monteiros con 11 cans se desprazaron ata a Comarca do
Deza para formar parte nesta proba que tivo a Luis Nistal Riadigos como Director da
Proba e actuando de xuíces Alejandro González González e Francisco Javier Silva Fontan. Foi o sabuxo “Brus” de José Manuel Barreiro Rivadas, o que con 237,5 puntos, acadou o primeiro posto seguido de Álvaro Fontenla Filgueira, con “Terco” e 227,5 puntos.
Compretou o pódium Francisco Rodeiro con “Sil” e un total de 206,5 puntos.
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
A PRESIÓN DO SECTOR
CINEXÉTICO INSTOU Á
ADMINISTRACIÓN A
MODIFICAR A NORMATIVA

A REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA CELEBRA A GRAN GALA DA CAZA

Protagonismo galego

Pre-acordo para a
revisión da
responsabilidade
civil nos accidentes
causados pola
fauna cinexética

O

pasado 24 de maio reuníase o Consejo Estatal para
el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, do cal é membro de
pleno dereito a Real Federación
Española de Caza.
Nesta reunión abordáronse diversos temas como as directrices para
a Red Natura 2000, a captura de
frinxílidos, o catálogo de especies
invasoras ou as pautas para o control de predadores. Sen embargo,
un dos puntos máis importantes foi
o da aprobación dunha proposta
pola que se modifica o réxime de
responsabilidade civil nos accidentes
causados pola fauna cinexética.
Con esta modificación, a responsabilidade civil dos danos ocasionados por pezas de caza nas
estradas pasará a ser do condutor
do vehículo siniestrado, é dicir, das
aseguradoras.
Este novo texto, queda á espera
de ser aprobado definitivamente
polo Parlamento. Con este paso
hai xa medio camiño andado, pero dende a Federación Galega de
Caza agárdase con cautela ver se
chegamos ao final do mesmo.

10

O

Círculo de Bellas
Artes de Madrid
acollía o pasado
21 de maio o evento máis
importante que celebra a
RFEC. A xornada comezaba ás 11 da mañá coa
Asemblea Xeral, unha
vez rematada esta comezaba a Gran Gala onde,
se fixo entrega dos premios deportivos, onde varios deportistas galegos
recibiron galardóns: Ana
Isabel Arbiol Ledesma,
Campiona de España de
San Huberto co seu setter
inglés “Braton de Llusiana”; Víctor Villar Fernández, campión do Mundo
de San Huberto Springels
con “Júpiter”; María Luí-

sa Rodríguez, campiona
de España Damas Tradicional Recorridos de Caza
con Arco; Artemio Formoso Barro, campión do
Mundo de Compak Sporting na categoría Handisport; e o equipo de Coto
Dobarro Z, campión da
Copa de España de Caza
de Raposo.
Tras o xantar, procedeuse á entrega do resto
de galardóns, onde tamén houbo importante
presenza galega: José
María Gómez Cortón, ex
presidente da Federación
Galega de Caza, recibía a
Insignia de Ouro en recoñecemento á súa traxectoria adicada á caza e aos

cazadores galegos ao
fronte da FGC; por outra
banda, o xornalista galego Luis Macías Estévez
recollía o premio á mellor labor periodística especializada en caza, pola
súa ampla traxectoria
profesional.
Ademáis, dos premiados acudiron ao evento
representantes da Federación Galega de Caza,
encabezados polo seu
presidente, Javier Nogueira, quen estivo acompañado nesta ocasión de
José Luís Leites, presidente da FGC en Ourense e
de Francisco Couselo, representante da FGC en
Pontevedra.
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PROBA DE CANS DE RASTRO ATRAELADOS
MODALIDADE XABARIL

Francisco Rodeiro con “Sil”
gañador en Monfero

CAMPIONATO PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA DE COMPAK SPORTING

Martín
Baqueiro novo
campión
provincial

O

O

pasado día 4 de xuño desputouse en Monfero (A
Coruña) o II Campionato
de Cans de Rastro Atraelados modalidade Xabaril puntuable para a
Copa Galicia da especialidade e
baixo a organización da Sociedade
de Cazadores Virxen de Cela en
colaboración coa Federación Galega de Caza en A Coruña.
Unha vez desputada a fase clasificatoria, accederon un total de 10
monteiros a fase final a que se

desputou baixo un rastro moi duro e na que o monteiro Francisco
Rodeiro, co seu can “Sil”, acadou
un total de 195,5 puntos que o alzaron o primeiro posto da clasificación. Foi seguido, en segunda
posición, polo pontevedrés Álvaro
Fontenla co seu griffón azul de
nome “Ludo” con 188 puntos. Foi
o actual campión provincial de Lugo, Joaquín Guerreiro con “Rey” o
que ocupou o terceiro posto da
clasificación con 185,5 puntos.

pasado 5 de xuño tivo lugar en
Xinzo – Ponteareas (Pontevedra)
o XII Campionato Provincial de
Pontevedra de Compak Sporting organizado pola Federación Galega de Caza de
Pontevedra en colaboración coa Sociedade Club de Tiro Eido Dalbo.
As instalacións do Campo de Tiro Eido
Baldo acolleron esta cita provincial desputada sobre 100 pratos e baixo o arbitraxe de Moisés Balboa Pereira e César
Tosar Martínez.
A hora de escachar o maior número
de pratos, foi Martín Baqueiro Villafines
o que na categoría Xeral Absoluta e Seniors o que con 96 pratos derribados
acadaba o primeiro posto converténdose
deste xeito no novo campión provincial
da modalidade. A tan so dous pratos de
Martín, situábase no segundo posto Roberto Rodríguez Fernández e xa en terceira posición e con 91 pratos escachados
clasificábase o tamén pontevedrés Gabino Villamor Vázquez.
Na categoría de Xuvenís o campión foi
o xoven tirador Manuel Garrido Brito
con 76 pratos escachados. En Veteranos,
o primeiro posto era para o ourensán José María González Rodríguez con 82 pratos derribados. Na categoría de Superveteranos foi Miguel Blanco Álvarez o que
acadou un meritorio primeiro posto cun
total de 58 pratos escachados.
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
TROFEO CIDADE DE NARÓN

Francisco Rodeiro e
Carlos Lalín gañadores
en Rastro de Xabaril e
San Huberto

O

rganizado pola Sociedade de Caza e Pesca de Xubia, coa colaboración do Concello de Naron e a
FGC en A Coruña, o pasado sábado día 21
de maio nos terreos que dita sociedade
posee na parroquia de Sedes, así como os
cedidos polo Tecor de San Sadurniño tivo
lugar o Trofeo Cidade de Naron de Rastro
de Xabaril e San Huberto, probas puntuables para a Copa Galicia da especialidade.
Déronse cita un total de 33 monteiros
e 41 cans, na modalidade de Rastro de
Xabaril. A proba foi xuzgada por M. Vázquez e J. M. Pita; e unha vez desputada a
fase clasificatoria e a final, foi Francisco
Rodeiro Eiras, co sabueso español “Sil”, o
que acadou un total de 233 puntos que o
encumbraron o primeiro posto da clasificaciónn. O can “Brus”, conducido por José Manuel Barreiro Ribadas, con 227
puntos acadaou o subcampionato, e xa
no terceiro posto situouse José Pedre
Pernas, con “Ney”.
Na proba de San Huberto déronse cita
30 concursantes que participaron divididos
en tres baterías xuzgadas por M. Rebordelo, P. Varela e D. Romero.
O cazador de Lalín, Carlos Lalín Ferreiro,
acompañado pola pointer “Koka”, fíxose
co primeiro posto da clasificación. Álvaro
Suárez Mera, con “Full de Caaveiro”, obtivo o subcampionato e Rene Vale García,
co setter inglés “Top”, a terceira posición.
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FEIRA INTERNACIONAL - SEMANA VERDE DE SILLEDA

Preto de 100.000 persoas
visitaron o stand da FGC

N

a Feira Internacional Semana
Verde de Silleda unha vez mais e como non podía ser doutro xeito a Federación
Galega de Caza estaba
presente dende o primeiro día co seu stand.
En colaboración coa
RFEC, o stand da FGC
repartiu entre os asistentes material divulgativo sobre as actividades e proxectos da
Federación, así como
exemplares das revistas ‘Galicia Cinexética’
e ‘Federcaza’, DVDs,
chalecos, sinais de se-

guridade, etc. Ao
stand da FGC achegáronse visitantes para
interesarse polo material informativo, así como para realizar diversas cuestións.
Ademais, os asistentes ao stand da Federación puideron disfrutar da que sen dúbida
é unha das grandes
atraccións: o simulador
de tiro virtual. Xente
de tódalas idades non
puideron evitar probar
a súa pericia coa escopeta ou a pistola e
abater xabariles, patos, coellos, perdices,

pratos e dianas de todo tipo, que levantou
unha grande expectación durante toda a
feira. Tamén se achegaron á feira representantes federativos como o presidente da
FGC, Javier Nogueira,
o vicepresidente da
FGC en Pontevedra,
Francisco Couselo, ou
o vocal da FGC Manuel
Martínez.
Durante toda a Feira, o stand federativo
recibiu a visita de tódolos cazadores e
afeccionados que se
achegaron a Silleda.
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FEIRA DE CANS DE CAZA COMARCA DOS ANCARES

35 razas e máis de
un millar de cans

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

Competicións da FGC

A

pesares de estar inmersos en periodo vacacional, a Federación Galega de Caza segue mantendo un ateigado calendario de competicións. Unha variada axenda de probas de rastro de
xabaril, San Huberto, compak, etc. Destacan entre todas elas os Campionatos Galegos de Compak, Rastro
de Xabaril, Cans de Parada, San Huberto e Caza con
Arco.

Compak Sporting
-Campionato Galego – 10 de xullo.

Rastro de Xabaril
-Proba Copa Galicia – 2 de xullo – Concello de Touro.
-Proba Copa Galicia – 9 de xullo – Soc. O Campo.
-Proba Copa Galicia – 30 de xullo – Cidade Ferrol.
-Campionato Galego – 17 de xullo.

O

domingo 12 de xuño, no pavillón de
exposicións do recinto feiral do concello lucense de Becerreá, celebrouse a X Feira de Cans
de Caza Comarca dos Ancares. Que nesta edición
superou as previsións máis
optimistas, xa que máis de
un millar de cans procedentes de todas as provincias galegas e de outros
puntos da xeografía española deronse cita en Becerreá. Chegaron cans do País Vasco, Cantabria, Asturias e Castela e León.
O mellor lote de caza
maior foi para os anglofranceses, propiedade de
Secundino Carballo; a mellor camada de caza maior:

Leonados de Bretaña propiedade de Óscar González;
mellor camada de cans de
mostra: os setter inglés de
José Cancela; mellor cachorro: o alano español
“Luky”, de Joel Rego; mellor can da Comarca dos Ancares: o bruno del Xura “Turé”, de Miguel Neira.
Ás 13.30 h. procedeuse
ao desfile dos exemplares
premiados coa entrega de
premios polas autoridades
ali presentes. Clausurouse
a feira co sorteo dun magnífico rifle semiautomático Browning Long Track de
7 mm, é o afortunado poseedor do boleto premiado foi o cazador local Miguel Neira da Peña Os Rapaces de Becerreá.

San Huberto
-Cpto. Provincial de A Coruña – 2 de xullo.
-Cpto. Provincial de Pontevedra– 10 de xullo.
-Proba Copa Galicia – 9 de xullo – Soc. Amigos dos
Cans de Caza.
-Proba Copa Galicia – 31 de xullo – Cidade Ferrol.
-Campionato Galego – 13 de agosto.

Cans de Parada
-Cpto. Provincial de A Coruña – 16 de xullo.
-Cpto. Provincial de Pontevedra– 7 de agosto.
-Cpto. Galego – 14 de agosto.

Rastro de Coello
-Proba Copa Galicia – 9 de xullo – Soc. Amigos dos
Cans de Caza.
-Proba Copa Galicia – 30 de xullo – Cidade Ferrol.

Arco
-Campionato Galego – 14 de agosto.
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ESPECIAL COMPETICIÓN
XV FESTA DA CAZA DE LUGO

Portomarín,
centro cinexético
Joaquín Fernández, en rastro de xabaril; José Ignacio, en San Huberto; Ángel Mosquera, en
compak; Andrés Pena, tanto en continentais como en británicos, en caza práctica; e Manuel
Villar, en percorridos de caza foron os campións provinciais desta decimoquinta edición da
Festa da Caza de Lugo, organizada pola Federación Galega de Caza en Lugo.
Redacción

A

choiva intermitente
ca que acolleu Portomarín, unha vez
máis, a XV Festa da
Caza de Lugo estivo
presente durante boa parte da derradeira fin de seman do pasado
mes de maio, pero esta non desluciu
a xornada na que interviron máis de
200 participantes e se desenrolaron
5 probas cinexéticas.

Provincial de Compak Sporting
Xa na xornada do sábado día 28 de
maio o Provincial de Compak Sporting, desenrolado no Monte do Cristo, daba o pistoletazo de saída a todo
un fin de semana cinexético desenrolado, como ben sendo costume, nos
montes do concello de Portomarín.
Neste Campionato de Compak disputado a 50 pratos participaron un
total de 25 tiradores e foi Angel
Mosquera Cornide quen acadou o
primeiro posto da clasificación xeral
e se converteu así no novo campión
provincial da modalidade. Francisco
Javier Rivero Martínez foi o que, co
mesmo número de pratos escachados que Mosquera, o que rematou
no segundo posto da proba, seguido
do tirador José Antonio Vasconcellos xa en terceira posición. Artemio
Formoso, na modalidade de HandiSport, e Eliseo Faraldo, na categoría
de veteranos, foron os campións.

14

Na imaxen o participante Carlos Artetxe durante o barrage final da proba de Caza San Huberto
no que acadou o segundo posto.
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Na imaxen da esquerda podemos ver a un
grupo de participantes durante a proba de
Percorridos de Caza.

Campionato Provincial
de Percorridos de Caza
Na xornada dominical do 29 de
maio, o trasego de participantes nas
diferentes modalidades e probas
ateigaba os montes de Portomarín.
As 9 horas, daba comezo a XVI edición do Campionato Provincial de
Percorridos de Caza, puntuable para
a Copa Galicia, disputado en 4 campos e sobre 100 pratos. Á hora de
deter as excelentes traxectorias realizadas polos pratos no Monte do
Cristo, de entre os 36 participantes
foi o tirador coruñés Antonio Iglesias Otero o que obtivo mellor atino
obtendo o primeiro posto na xeral o
escachar un total de 84 pratos. Seguiu moi de preto a Iglesias Otero, o
tirador Martín Baquero Villafines no
segundo posto co mesmo número
de pratos. Completou o podio da
clasificación xeral Jorge Vázquez
Iglesias. Foi o tirador Artemio Formoso Barro o que quedou mellor situado na clasificación e, polo tanto,
acadando o Campionato Provincial
da modalidade. Belina García Curras, en donas, Emilio José López
Mosquera, en veteranos, e Artemio
Formoso ,en Handi-Sport, foron o
resto de campións desta edición.
XXII Trofeo Cidade de Lugo
de Caza Práctica
O XXII Trofeo Cidade de Lugo de
Caza Práctica desenrolouse no
Monte Castelo da parroquia de Vilaxuste en Portomarín.
A esta fase provincial acudiron un
total de 34 cans dos que 30 correspondían a razas británicas e 4 a razas continentais.
Foi o lucense Andrés Pena o que
amosou a súa supremacía obtendo
o primeiro posto e 1º Excelente con
Jana de Bosende, en británicos, e
con Piti de Bosende 1º Excelente en
continentais. En Británicos foi Ada,
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ESPECIAL COMPETICIÓN
de Pedro Rodríguez, cun 1º Excelente e Breco de Reinadama, de Ana
Arbiol, con 2º Excelente os que acadaron o segundo e terceiro posto,
respectivamente.
Cans de Rastro de Xabaril Atrelados
Na modalidade de Cans de Rastro
de Xabaril Atrelados, disputábase a
XIII edición do Campionato Provincial puntuable para a Copa Galicia e a que acudían un total de 37
monteiros con 43 cans. Dos que tan
so 11 accederían a fase final da mesma na que o coruñés Cándido Picón Domínguez co seu grifón azul
de nome Pinto o que con 210,5
Na imaxen superior
vemos unha vista
xeral da carpa onde
tivo lugar o xantar
de irmandade no
que se deron cita
máis de 450
comensais. Nas
imaxes da esquerda,
podemos ver os
diferentes campións
provinciais nas
diferentes
modalidades
depustadas nesta
XV Festa da Caza
de Lugo.

puntos acadaba o primeiro posto.
O subcampionato foi recaer o sabueso Brus, propiedade do tamén
coruñés José Manuel Barreiro con
206 puntos. Ata a terceira posición
tivemos que acceder para coñecer o
novo campión provincial da modalidade, que, nesta ocasión, acadou o
xove monteiro Joaquín Fernández
Guerreiro co seu can Rei e un total
de 200,5 puntos.

16

Campionato Provincial
de Caza San Huberto
Na XVI edición do Campionato
Provincial de Caza San Huberto
acudiron un total de 9 cazadores lucenses para competir polo campionato provincial da modalidade. Na
clasificación xeral foi José Ignacio
Pérez o que co seu can Zar e con 72
puntos o que acadou este primeiro

posto converténdose deste xeito
no campión provincial. Breco
Reinada Dama,
propiedade de
Juan Carlos Artetxe Castillo,
acadou un total
de 65 puntos que
o situaron no segundo caixón deste
campionato seguido, xa en terceira
posición, por René Vale García con
Top Du Val de D’Autan e un total de
60 puntos.
Unha vez rematadas tódalas
competicións, participantes, organización, público e autoridades disfrutaron dun xantar de irmandade
na que se deron cita máis de 450
comensais. w
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PARA O RECORDO
Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a:

info@galiciacinexetica.com

Emiliano, Zarato e Mariñas cun exemplar de xabarín abatido
no Concello lucense de Castroverde na decada dos 80, un
exemplo da evolución da caza do suido.

Parte da cuadrilla
de ‘Cariño 2’, no
ano 2009/2010,
con tres
exemplares de
xabarín, un deles
de 100 kilos.

Neste mes de xullo remata
a tempada de asexos de
corzos e dende o Tecor
Montes de Xares, da manda
do garda Ivo Carracedo,
cheganos este magnífico
trofeo.

O garda Suso Permuy amosanos este bo exemplar de
corzo abatido na vixente tempada de asexos en Ortegal.

Un claro exemplo de “tensión na traílla” por parte do
asturiano Casimiro González con ‘Jas’.

Setter inglés ‘Casius dos Tressetter’ premiado na X Feira de
Cans de Caza de Becerreá.
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CAZA E XESTION
VIII XORNADA DE XESTIÓN CINEXÉTICA
E MEDIO AMBIENTE

Portas é sinónimo
de xestión
O pasado sábado día 4 de xuño, e como ven sendo cotume cada primeiro fin de seman deste
mes de San Xoan, Portas convérteuse un ano mais no centro da xestión cinexética de Galicia
ao celebrar a VIII edición da Xornada de Xestión Cinexética. Contando nesta edición con
poñentes de contrastado nivel nacional no que a xestión cinexética se refire.
Redacción

E

ste ano non podía ser
menos e na Azucareira
de Portas xuntáronse
máis de 200 persoas
chegadas dende diversos puntos de Galicia e da xeografía
nacional. Todos persoas moi relacionadas co mundo da caza e da
xestión, cazadores, directivos de sociedades de caza, xestores, gardas,
administración, etcétera, que permaneceron durante o longo da xornada adquirindo coñecementos e
avances de actualidade no tocante a
xestión de especies tan destacadas
no panorama ciñesetico galego, como son o coello de monte e a perdiz roxa, así como a esgrimación de
temas tan “punzantes” nestes tempos que corren como son o control
de depredadores e os danos producidos por especies salvaxes na agricultura e estradas.
Roberto Vázquez Souto, alcalde
de Portas, xunto con Francisco
Couselo, vicepresidente da Fedaración Gallega deCaza en Pontevedra, foron os encargados de
inaugurar a xornada na que os asistentes tamén poideron desfrutar
dunha exposición de artes antigas
de caza por parte de Luis Castro,
asicomo presenciar a grabación do
programa radiofónico Ríos e Montes, dirixido por Miguel Piñeiro.

18

A mesa redonda foi titulada “De onde vimos e cara onde vamos na recuperación das poboacións de caza menor”, onde os asistentes poideron facer diferentes consultas os poñentes.
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As ponencias da
xornada versaron
sobre a xestión do
coello de monte e
perdiz, control de
depredadores e os
danos provocados pola
fauna salvaxe en
estradas e agricultura

Numeroso público
asistiu a xornada,
máis de 200
cazadores,
representantes de
sociedades de caza,
etc., estiveron moi
pendentes do
desenrolo da
mesma.
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CAZA E XESTION

Carlos Calvete
Margolles
premiado
co ‘Coello
de Ouro’

D

Comenzábase a xornada coa ponencia de José Antonio Pérez Garrido, doctor en Veterinaria pola Universidade de León, quen expuxo aos
asistentes os datos e a información
científica acadada tras máis de 15
anos de investigación con poboacións de perdiz roxa. Tra-la exposición de José Antonio, puidose resumir que o criar perdices que den bos
resultados no monte é posible.
Na segunda ponencia, José Luis
Garrido Martín, director de Fedenca, abordou un tema de certa controversia social como é o da Necesidade do control de predadores. José
Luis Garrido sintetizou todos aqueles aspectos, métodos, perfil do es-

20

urante a celebración da
xornada a Sociedade de
Caza de Portas fixo entrega do
seu particular galardón, bautizado
como “Coello de Ouro” e que
nesta ocasión recaeu en Carlos
Calvete Margolles en
recoñecemento a súa longa
traxectoria no campo da
investigación con poboacións de
coello de monte.
Carlos Calvete é doctor en
Veterinaria, desenrrola o seu
labor como científico no Centro
de Investigación e Tecnoloxía
Agroalimentaria do Goberno de
Aragón (CITA).
Actualmente, encontrase
traballando nun proxecto de
hiperinmunización fronte o
neumonía vírico hemorrágica en
poboacións de coello de monte.

pecialista, cuestións a lexislar, etcétera, que deben ir asociados á posta en
marcha, nun futuro próximo, desta
ferramenta de xestión.

Tra-lo café, tomou a palabra Miguel
Ángel Romero Ruiz, afamado articulista, informático e cazador, quen como home de campo que é, expuxo aos
asistentes diversos aspectos e diferentes versións para afrontar o tan de
moda tema dos danos provocados polas especies salvaxes; dese xeito tan
controvertido que o caracteriza.
Cerrou as ponencias da xornada,
Carlos Calvete Margolles, do
C.I.T.A. de Aragón. Este experto en
temas de investigación con poboacións de coello ofreceu un breve repaso de aspectos fundamentais á hora
de acometer a recuperación das poboacións do coello. Calvete abriu un
fio de esperanza, posto que todo semella indicar que o proxecto de investigación que está desenrrolando e
do cal adiantou algúns datos, podría
permitir, baixo determinadas condicións “hiperinmunizar” poboacións
de coello fronte á RHD, coas ventaxas que eso acarrearía.
Posteriormente, unha mesa de debate baixo o título “De onde vimos
e hacía onde vamos na recuperación
das poboacións de caza menor”
permitió aos asistentes intercambiar
experiencias e aclarar dubidas cos
poñentes.
Tra-la clausura da xornada por parte do presidente da Federación Galega de Caza, Javier Nogueira, tivo lugar un almorzo, no cal, por supuesto,
siguiuse falando de caza e xestión. w
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O CANDIL
JUAN ÁNGEL ALONSO, NOVO PRESIDENTE
DA FGC EN PONTEVEDRA

“Queremos achegarnos
ao cazador de a pe”
No pasado mes de maio e
despois de levarse a cabo, de
xeito democratico o proceso
electoral da Federación Galega de Caza en Pontevedra,
o pontevedrés Juan Ángel
Alonso, sera o encargado de
representar aos cazadores
pontevedreses nos vindeiros
catro anos.
Redacción

C

azador en activo,
xuíz de rastro, directivo dunha sociedade
de caza e diferentes
cargos na federación
provincial e autonómica conforman
a carta de presentación do novo presidente da Federación de Caza de
Pontevedra. Juan Alonso vive vinculado a caza e, como non, Galicia Cinexética quixo coñecer os seus puntos de vista sobre esta andaina que
acaba de comenzar.
–?Antes de nada, dende ‘Galicia
Cinexética’, querémoslle dar a noraboa polo recente nomeamento como presidente da Federación Galega
de Caza en Pontevedra, ¿acadar esta
responsabilidade no ámbito da caza
na provincia de Pontevedra é para
vostede un soño feito realidade?
–Primeiro agradecer a vosa felicitación. Chegar aquí foi un cúmulo
de circunstancias, ainda que so levaba dous anos como secretario na anterior xunta directiva de Javier Nogueira, acadei a decisión de
presentarme o ser nomeado este, pre-
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sidente da FGC, e foi para min unha
gran satisfación contar co apoio das
sociedades de caza e sair elexido.
–?O seu vínculo ca caza é moi
forte; pero, ¿cómo comenzan os
seus primeiros contactos coa actividade cinexética?
–Na miña casa sempre houbo cans
de caza, quen empezou a levarme o
monte foi meu avo, despois acompañaba a meu pai, e máis tarde os meus
veciños, como Moisés, Fallo, Pepe da
Mariola e Reti, tamén cazadores dos
que gardo grandes recordos e cos que
compartín grandes xornadas de caza,
foron estes os que de verdade me ensinaron a amar os cans e a caza; xa
dende ben pequeno facía o que fora
por ir con eles o monte.

–?Ainda que sendo cazador en
activo nesta provincia, supoño que
será o coello de monte o seu principal obxetivo durante as súas xornadas de caza, ¿non si?, ¿practica
outras modalidades?
–Pois ainda que asistín a algunhas
xornadas de caza maior, sempre fun
e sigo sendo cazador de coellos, para
min e un pracer ir a cazar a Serra do
Suido. Tamén temos que decir que
debido a transformación do hábitat
van en aumento os afecionados a caza maior.
–?Xa atendendo o recente nomeamento como presidente de dita
provincia, ¿cómo afronta esta reponsabilidade ao fronte da FGC de
Pontevedra?
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–Con moita ilusión, moitas gañas
de traballar, e non será por falta de
dedicación, vou poñer toda a carne
no asador e dar nestes próximos catro anos todo e mais.
–?A súa traxectoría a hora de
desempeñar diferentes cargos directivos ao fronte de sociedades de
caza, federación provincial e federación autonómica, é moi importante.
Como se di nestes casos, gracias
a este amplo curriculum directivo
¿sera máis sinxelo desempeñar este cargo?, e decir, ¿xogará vostede
con vantaxa?
–O meu currículo empezou sendo
Delegado de Rastro da FGC durante os mandatos de Vaamonde e
Gómez Cortón, tamén fun secretario da Socidade de Caza A Peneda,
e durante estes dous derradeiros
anos tamén como secretario na Federación de Pontevedra. A ventaxa
que teño é o coñecemento de cómo
funciona a Federación, pero ser presidente vai moito máis alá, as responsabilidades son maiores, ai que
estar pendente de que todo conxugue ben, e se por riba eres unha persoa a que lle gustan as cousas ben
feitas ainda máis.
–¿Qué nos pode decir da xunta
directiva que o acompañará nestes vindeiros catro anos?
–Está composta principalmente
polas mesmas persoas que iniciamos
fai dous anos esta andadura o fronte
da FGCP con Javier Nogueira, incorporándose novos vocais para
achergarnos a tódolos lugares da nosa provincia, a miña intención e que
tódolos cazadores teñan alguen preto
para poder dirixirse e facer chegar a
Federación calquera problema que
poidan ter.
–?Ainda que co estilo particular
de cada un, ¿o seu mandato vai seguir o camiño marcado polo anterior presidente Javier Nogueira?
–Despois do listón tan alto que
deixou o meu amigo e compañeiro
Javier Nogueira, intentarei que a
Federación siga sendo referencia
para os cazadores, como xa dixen
antes traballaremos para chegar a
todos eles.

Juan Ángel Alonso foi dende sempre cazador e un apaixoado dos cans de caza; o pasado mes
de maio comenzou unha nova andaina o ser elexido como presidente da FGC en Pontevedra.

–¿Existe na actualidade algunha
preocupación ou algún tema de relevancia para o cazador ou as sociedades desta provincia que vostede ten
que afrontar ou que o preocupa?
–A principal preocupación das sociedades de caza son os accidentes
causados polas especies cinexéticas
nas carreteras, e os danos na agricultura producidos polo xabaril, agardamos que isto cambie co borrador da
lei de caza, é importantísimo para o
futuro das sociedades. Tamén temos
que facer entender á sociedade que
somos un colectivo respetuoso coa natureza, e o mesmo tempo necesario
para poder controlar as poboacións

de algunhas especies e que haxa un
equilibrio biolóxico.
–E xa para rematar, ¿qué mensaxe lle quere transmitir ao cazador
pontevedrés?
–Que se sintan identificados coa
Federación, xa que estamos aquí para atender os cazadores e a traballar
pola caza, que teñan sempre presente
que a Federación é a súa casa e a que
representa a tódolos cazadores, e cantos máis sexamos, máis forza poderemos facer. Gustaríame que os cazadores estiveran máis presentes nos
eventos e xornadas que fai a Federación, queremos achegarnos ao cazador de a pe. w
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A CAZA EN...
XORNADA DE ADESTRAMENTO DE CANS DE PLUMA

Reforzando a mostra
No pasado mes de xuño, en pleno parón cinexético no que os cans e a caza de pluma se refire,
o equipo de Galicia Cinexética quixo acompañar a Jonathan Méndez e José Flores nunha
xornada de posta a punto, tanto de cazadores como de cans, na zona de caza intensiva do
Tecor lucense de A Terra Cha.
Redacción

O longo da xornada os lances fóronse sucedendo e puidemos desfrutar dalgunha mostra de moita calidade como a que se aprecia na imaxe.

A

constante evolución
da actividade cinexética en tódalas modalidades leva aos seus
practicantes a buscar
alternativas ás habituais xornadas de
caza para manter deste xeito o bo estado de forma tanto de cazadores
como dos seus cans. Competicións,
terreos e periodos de adestramento e

24

neste caso xornadas de caza en zonas
intensivas que poseen un bo número
de tecores de Galicia fan que o cazador teña a posibilidade de manter e
mellorar a práctica da súa actividade
e reforzar as cualidades dos cans nestes meses de parón cinexético.
Para elo, quixemos formar parte
nunha destas xornadas de adestramento de caza menor nun terreo ha-

bilitado para elo no tecor de A Terra
Cha da man de dous cazadores de
Antas de Ulla, Jonathan e Flores que
xunto cos seus setters ingleses, Duque e Niko, reportáronnos un bo
número de lances tralas sementadas
perdices e paspallares.
Nesta ocasión a posibilidade de
evitar os habituais madrugóns das
auténticas xornadas de caza fixo que
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Na imaxen da esquerda vemos o
momento en que os nosos protagonistas
fan o sembrado da caza.

a xornada non dera comenzo ata
media mañan coa posta en liberdade
de 20 paspallares e 4 perdices que sementaron os nosos compañeiros
nesta zona intensiva que presentaba
un terreo moi apropiado para esta
actividade o dispor de monte baixo,
no que os cans puideron “mover ben
o monte” e os cazadores ver os voos
das aves. Unha vez sementada a caza, e presentándose unha inoportuna
neboa, os cazadores decidiron pospoñer o propio adestramento para
despois do xantar para así dar tempo
a que a neboa se disipara e o mesmo
tempo que os paxaros se asentasen
no terreo e crearan unha mayor
emanación, cousa que a posteriori
agradecerían Duque e Niko.
Unha vez agradado o sistema dixestivo no que a tertulia cinexética
revosou en todo o mantel, chegou o
momento de “apertrecharse” e ceibar os cans do remolque. Nestes primeiros compases de xogo,
os cazadores de xeito racional evitaron meter os cans
nas zoas quentes de emanacións para así favorecer o repousamento dos cans nestas
primeiras carreiras aloucadas
despois
de
semanas de inactividade. Os
paspallares e perdices foron
aparecendo e cazadores e
cans foron mostrando a súa
valía o deter de certeiros disparos os seus voos unha vez
que foron guiadas, mostradas, patroneadas e cobradas
polos setters. Duque, de ca-

Jonathan coa percha de capturas que acadaron o longo do día.
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A CAZA EN...

se dous anos de idade fixo un traballo excelente facendo laceos, guiados
e mostras de alto nivel
apoiandose na experiencia
de Niko, de 6 anos de idade,
que solo os anos e as numerosas xornadas de caza lle
otorgan.
Todo discorreu sen imprevistos e os lances foron sucedendose no tempo ata que
“nun dos lances do xogo” os
cans fixeron unha mostra
que tivo que ser interrumpida polos nosos compañeiros
o percatarse de que no punto ao que estaban apuntando
as trufas dos cans fixo acto
de presencia unha serpe coa
conseguinte rotura da mostra para evitar posibles danos nos cans.
A maioría das pezas sementadas foron cazadas e
poucas esquivaron o olfato
e os perdigóns dos nosos
protagonistas que mostraron implicación a hora de
premiar e correxir o adestramento
dos cans. Xa co astro solar a piques
de agocharse no horizonte, cans e
protagonistas deron a xornada por
finalizada e quedando emplazados
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Mostra e disparo foron dous feitos moi presentes durante o adestromento. Tanto as
trufas como as escopetas estiveron en bo estado de forma.

para vindeiras ocasións antes da
apertura da tempada de caza xeral
2011/2012. w
D e n de G a l i c i a C i n e x é t i c a q ue ré -

m o sl l e a g r a d e c er o s n o s o p r o t a g o nistas o trato recibido é en especial
a J o n a t h an M e n d e z p o l a s ú a c ol a boración para que fose posible levar
a cabo esta reportaxe.
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NA CANCEIRA
CANS AMERICANOS FALANDO GALEGO

O proxecto plott hound
Corría o mes de abril do ano 2003 cando buscando información na internet sobre cans de
rastro americanos atopei a foto dun can que me deixou abraiado pola forza, potencia e
determinación que transmitía, aquel can da foto era un plott hound, raza da que eu nunca
oíra falar ata aquel momento.
David Taboada

F

oi daquela cando comecei a investigar algo máis
sobre esta raza americana que ten a súa orixe
no ano 1750, cando
dous irmáns emigraron dende Alemania ata a colonia inglesa das Carolinas, nos actuais Estados Unidos,
contratados por unha vila de colonos alemáns como cazadores profesionais para garantir o suministro de
carne de caza. Un daqueles rapaces
morreu durante a travesía, chegando
vivo seu irmán (Johannes Plott, apelido do cal deriva o nome da raza) e
os cinco cans de caza que levaran
consigo dende Alemania para axudarlles no seu traballo.
Pasados anos cazando para os colonos, Johannes Plott conseguiu cartos dabondo para casar e establecerse
pola súa conta, acadando unha boa
porción de terreo preto dos Apalaches. Dende aquel momento a historia da raza, descendente daqueles
cinco cans traídos de Alemania, vai
seguir íntimamente ligada á da familia Plott e á caza do oso negro nesas
montañas durante sete xeracións, ata
case os nosos días. A tradición da familia Plott conta que estes cans eran
orixinalmente criados en Alemania
para cazar o xabaril, e que unha vez
en América, onde non había xabariles, adicáronse á caza do oso negro,
principal cometido que seguen levando a cabo hoxe.
Unha vez coñecida esta historia
picoume aínda máis a curiosidade
por esta raza que ininterrumpidamente leva séculos adicada á caza
maior perigosa. A idea que rondaba
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a miña cabeza era que estes cans,
tanto tempo seleccionados únicamente para a caza do xabaril e do
oso, tiñan que ter fixado xenéticamente un forte carácter “especial”.
Sería o ano 2004 ou 2005 cando
por casualidades da vida contactei
con Jorge, un monteiro da costa de
Lugo que tamén investigara pola súa
conta sobre a raza e tiña a mesma curiosidade ca min por ela. Asimesmo,
por aquel tempo coñecín tamén un
monteiro santanderino que vira cazar algún destes cans e que estivo

implicado neste proxecto ata o final,
momento no que decidiu desvincularse do mesmo.
Jorge e máis eu compartimos moitas ideas similares sobre a caza en xeral e a do xabaril en particular, ademáis é un home que leva dende moi
novo metido nesta montería e levo
aprendido moito del. O certo é que
dende un principio nos entendemos
moi ben, e no ano 2007, dixome que
tiñamos que tentar de traer algún
can destes “dunha vez”. Dende o
primeiro momento tivemos claro
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Secuencia de imaxes na
que se ven alguns dos
exemplares
protagonistas desta
reportaxe.

que traer estes cans non era máis que
un capricho noso. En canto á caza do
xabaril non pretendiamos descubrir a
pólvora, simplemente sentimos curiosidade por coñecer algo diferente
ó usual e decidimos facer realidade
este pensamento.
Por aquel tempo (2007) eu xa levaba uns tres anos contactando con diferentes cazadores norteamericanos,
facéndolles consultas sobre estes
cans, sobre criadores, liñas de sangue,
etc., así que tiña unha idea bastante
aproximada do que nos podía convir
segundo as nosas necesidades en canto á caza do xabaril. Os interesados
consensuamos o tipo de liña de sangue nos podía vir mellor, e realizamos un estudo de costes sobre o prezo dos cans, gastos veterinarios,
administrativos e de transporte.
A pesares de cazarmos xabaril, e
existiren en USA liñas de sangue específicamente adaptadas para a caza
do hog ou cocho asilvestrado americano dende hai case un século, decidimos traer cans de liñas de oso, as

máis tradicionais en canto á funcionalidade da raza, fuxindo das liñas
adicadas á caza do mapache e á caza
do xabaril, no primeiro caso por
cuestións obvias e no segundo porque as liñas de sangue adicadas ó hog
son, en moitos casos, de plotts moi
agresivos (cazan os xabariles a coitelo
incluso sen axuda de cans de presa)
pero pouco dotados para facer rastro
da noite. ¿Por qué eliximos liñas de
oso? pois porque pensabamos que os
cans destas liñas atesouran algunhas
das cualidades que nós buscabamos:
nariz para apeonar nos rastros da
noite e agresividade sen tolerías (os
cans de oso só ladran a parado porque can que intenta agarrar un oso é
can morto).
Unha vez que tiñamos claro o que
queríamos e canto nos ía custar,
contactamos con algúns criadores
americanos recoñecidos e tropezamos con algo que non esperabamos:
certa desconfianza pola súa parte.
Non nos coñecían de nada e non estaban dispostos a enviar cachorros a

“calquera”, así que
tivemos que insistir
moito, contar que e
como cazamos, os
cans que tiñamos,
enviar e recibir
moitas mensaxes
antes de que un deses criadores “top”
nos comunicara que
nos enviaría os cachorros... ¡case un
ano máis tarde!
Por aquel tempo Jorge liara a un
amigo de seu, Orlando, tamén monteiro lucense, para entrar na “aventura americana”. A idea era xuntar cartos entre varios para aforrar custes e
importar un número de cans suficientes como para, dalgún xeito, testar a raza en caza real; así que acordamos traer catro cans: dous machos e
dúas femias de dúas roladas distintas
para podelos cruzar no futuro, de
acadaren a calidade esperada. E daquela xurdiu outro problema: o criador, residente nunha aldea perdida
nos bosques do estado de West Virginia, non estaba disposto a facer unha
viaxe de varias horas en plena tempada de caza do oso ata un aeroporto
internacional para embarcar os cans a
Madrid. Así que tiven que molestar a
unhas curmás lonxanas da miña muller que residen na Florida, rogándolles que recibiran os cachorros en
Miami e os reenviaran a Madrid. Unha auténtica odisea da que só estou
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contando unha pequena parte... ata
que finalmente no mes de outubro
de 2008 os catro cachorros chegaron
ó aeroporto de Barajas, en Madrid.
A primeira impresión foi moi positiva, recordo que os cachorros viñan dunha viaxe moi moi longa, e
sen embargo foi chegar á casa, baixar
do carrito e aqueles cadeliños de catro meses recén cumpridos non paraban de correr e xogar entre eles e
con nós..., ningún medo ós ruidos,
nin estranaban o sitio, nin a xente...,
unha marabilla.
Un dos primeiros acordos ós que
chegamos os tres propietarios dos
cachorros foi non caer na tentación
de comercializar a raza, é dicir, non
rebentar as cadelas a fabricar cachorros para andalos vendendo. Non,
iso sería un desastre para a raza e unha vergonza de cara ó criador que
nos proporcionou os cans. Non iamos caer no erro de “recuperar a inversión” criando e vendendo. Nós
trouxemos os cans para cazar e nada
máis, e de feito estamos esperando
agora a primeira rolada cos cans
cumpridos tres anos, sendo tódolos
cachorros para nós, para cazar, sen
perspectiva de facer outro cruce ata
que necesitemos máis cans.
Os cans foron tardíos en empezar
a cazar, recordo que a miña cadela
con 8-9 meses non facía absolutamente nada no monte agás correr e
saltar sen parar pero cazar nada de
nada. A primeira vez que fixo algo
semellante a cazar foi correr no rastro dun esquío e ladrar como unha
tola ó pé da árbore onde se refuxiara
o animal, ó estilo dos cans de rastro
americanos, seleccionados para cazar deste xeito.
Esta tardanza no espertar á caza é
consecuencia da lenta maduración e
crecemento destes cans, alomenos da
liña de sangue que nós trouxemos.
Demoraron moito en parar de medrar, e sobre todo en anchear e adquirir a súa conformación definitiva.
Coido que ata os dous anos ou dous
anos e medio non desenrolaron dun
xeito completo tanto no plano físico
como psíquico. De feito as cadelas
tiveron o primeiro celo pasado o ano
de idade. Como se pode ver nas fo-
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tos, son cans fortes, lixeiros e moi
ben conformados, de capa atigrada
normalmente escura, que rondan de
media os 60 cm de altura na cruz.
Pasados tres anos de termos estes
cans na casa comezamos a coñecer a
fondo as virtudes e defectos da liña de
sangue que importamos. Somos tres e
dá a casualidade de que cada un de
nós caza en diferentes lugares da provincia de Lugo, con diferente tipo de
monte e diferente xeito de cazar, pero
todos coincidimos nos puntos máis
importantes: A principal virtude dos
catro cans que trouxemos é, por enriba de todo, a intelixencia. Estes cans
aprenden as cousas de contado e son
moi vivos, se teñen un contacto estreito co dono buscan agradarlle en
todo ó xeito dun can das vacas ou das
perdices, e nisto diferéncianse da
maioría de cans de rastro europeos.
Aturan o castigo sen virse abaixo pero son cans que funcionan moito mellor levándoos adiante polas boas.
A min, coa cadela que me tocou en
sorteo, sorprendéronme moito al-

gunhas cousas, como por exemplo
que nunca lle fixera caso nin a coellos nin a lebres, resultou sinxelo
apartala dos corzos, pero sen embargo gustábanlle os esquíos, os gatos,
moito o raposo… e o xabaril. Resultaba curioso vela de cachorra rexistrando co nariz o tronco das árbores
para ver se os bichos subiran por
elas; sen embargo hoxe xa non o fai.
Cousas máis ou menos semellantes
aconteceron respecto dos outros tres
plotts. Dos catro cans que temos,
tres foron (e son) adestrados individualizamente dun xeito bastante exhaustivo, e penso que ese é o mellor
xeito de adestralos (como pasa cos
cans de aquí).
Pero, vos preguntaredes, ¿cómo
son estes cans na caza do xabaril?,
pois son cans que saben facer rastro
da noite, apeonando no rastro distancias moi considerables, son cans
capaces de cazar en solitario e tamén
acompañados, bótanlle valor á cousa
nos encames, chaman de parado, siguen tempo… En fin, uns máis e
outros menos pero son cans do xabaril potencialmente completos,
sempre e cando o dono saiba adestrar e cazar. En canto á voz, uns ouvean no rastro, parecido a algunas
razas francesas e outros golpean o
rastro como fan os sabuesos españois, pero nos dous casos son voces
que se oen ben a distancia.
Estes cans posúen un forte carácter, ou máis ben un firme carácter
que en USA é a bandeira da raza, a
súa cualidade máis característica e diferenciadora. Non doblan con facili-
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Nesta imaxen podemos ver a conformación desta raza, neste casa da ‘Moura’, unha das
femias importadas polos monteiros protagonistas deste proxecto.

dade nas pelexas con outros cans,
pero en xeral non son pendencieros,
polo tanto nas cainceiras poden estar
en parella, pero non en grupo. Co
xabaril dous deles xa recibiron malleiras moi serias, outro tamén leva
recibido pero polo de agora nada
importante; son cans cun carácter especial, poden saír derrotados un día
pero volven, non se dan por vencidos, con eles vale aquelo de “lo que
no te mata te hace más fuerte”.
Na corda…, dos catro, tres cordean, e outro non o fai porque non foi
adestrado para elo, non porque non
valla. Non son homoxéneos no seu
traballo na trela, tanto en canto á antigüidade dos rastros que dan como
ó xeito de traballar eses rastros; algún canta seguido e así que toca o
rastro, outro late máis espaciadamente, algún vai moi pegado ó rastro e outro vai máis ben coa cabeza
alta baixándoa só para confirmar que
vai ben. Ademáis son cans que aparte de empregar o olfacto na búsqueda dos cochos, andan na procura deles moi atentos ó vento, e tamén coa
vista e o oído. Sobre todo buscan o
cocho, buscan o animal, o rastro é
un medio para chegar ó cocho, non
un fin en si mesmo.
Outra característica que temos
observado nalgúns dos catro é unha
boa capacidade de venteo, tanto de

rastros da noite como dos xabariles
acamados. Temos observado que algúns son capaces de ventear os encames a boas distancias, pero tamén
detectan rastros da noite grazas ó
vento, ás veces a distancias que chaman a atención. Para nós, que realmente pensabamos que estes cans
serían valentes pero seguramente tiñan un nariz inferior ós cans de
aquí, foi toda unha sorpresa ver que
neste aspecto non teñen que envexar ós cans europeos.
Todo isto está moi ben, pero ¿e os
defectos?, porque teñen defectos. O
principal defecto que observamos
os tres monteiros propietarios é o
mesmo: son cans ós que non lles
gusta a leña que pincha, sexan toxos
ou silvas. Os bosques en USA adoitan ser bastante limpos de leña, e
polo tanto estes cans nunca foron
seleccionados para cazar en grandes
matogueiras. Os nosos, obrigados
dende pequenos a cazar en toxeiras
e uceiras, cazan nelas, pero sobre
todo nas toxeiras bravas nótaselles
que non van ó 100%.
Outro defecto que temos observado é que ás veces se deixan arrastrar por outros cans, pero por sorte
e ata o de agora non tanto como
acontece con moitos cans de razas
francesas, por exemplo. Tamén me
ten pasado coa miña cadela na súa

primeira tempada que non gustaba
de cazar con cans que non coñecía,
sobre todo se lle tomaban dianteira.
Certamente despois cada can ten as
súas virtudes e os seus defectos individuais, igual que cada un dos cans
que temos todos na casa.
Resumindo… ningún dos catro é
un fenómeno, pero os catro traballan
o xabaril con xeito a un nivel pensamos que superior á media. Que conclusión sacamos disto? Pois unha
moi sinxela: estes cans non son individualmente superiores a cans de razas europeas, pero a cría e selección
de cans en USA é excelente, está a un
grande nivel e deberiamos aprender
moito deles neste aspecto. En Europa, no que coñecemos Jorge, Orlando e eu, é dificilísimo atopar un criador que envíe catro cans e os catro
traballen a este nivel. Porque ademáis… os cachorros en USA, con
moi bos pedigrís, vacinados, de criadores “top”, etc., custan… ¡menos
de 300 euros!, e iso que o poder adquisitivo alí é moi superior ó noso.
Non quero que se entenda este artigo como unha publicidade da raza,
en absoluto, a nosa intención cando
aceptamos a invitación de Galicia
Cinexética para escribilo non foi
esa, nin remotamente. Este artigo
simplemente é un apunte sobre unha experiencia diferente, sobre un
proxecto que uns toleiráns puxeron
en marcha a ver que podían aprender de novo, sobre os primeiros resultados dun “experimento” que
non ten un obxectivo comercial, senón de ampliar coñecementos, de
experimentar cousas novas.
Que nós saibamos somos os únicos monteiros en España que temos
cans desta raza, pero estes cadelos
están sendo importados de USA cara a Europa cada vez máis. Xa existen Plotts cazando xabaril en Turquía (dende hai máis de 25 anos), en
Grecia, en Alemania ou en Suecia. Se
algún lector ten capricho de coñecer
un punto de vista máis directo deste
proxecto, temos un blog:
www.plottdog.blogspot.com onde
hai fotos, comentarios e vídeos destes sabuesos americanos que aprenderon a falar galego. w
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PREGUNTANDO POR
PERÍODOS HÁBILES DE CAZA PARA A TEMPADA 2011/2012

Acordos do Comité
Galego de Caza

O

pasado 25 de maio tivo lugar a xuntanza
do Comité Galego de
Caza, cuios acordos serviron
de base para confe-ccionar a
Orde de Vedas que regula os
períodos hábiles de caza das
distintas especies cinexéticas
para o inminente inicio da tempada de caza. Dito Comité estivo formado polos diferentes representantes dos cazadores
galegos, ecoloxistas, SEPRONA e Administración; todos
eles baixo a presidencia de Ricardo García Borregón Millán,
director xeral de Conservación
da Natureza. A FGC estivo
moi presente e representada
polos 4 presidentes provinciais,
con Ramón Rodríguez, secretario xeral da FGC, e todos eles
encabezados polo presidente,
Javier Nogueira Diz.
Redacción
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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.
Véndense astur-cántabros, iniciados a traílla e soltos. Tamén cans
limpos e cachorros.
Ramón Asturias, seriedade.
Tel.: 620 868 265.
Véndense cans fora de serie
cazando o xabaril, vía única. Tamén
interesantes cans iniciados a traílla
e soltos. Fora de serie.
Tel.: 639 694 537 / 629 674 144.
Véndense cachorros de podenco
maneto. Tel.: 667 755 497.
Véndese cruce de beagle con griffón de 4 anos. 40 cms de talla. Cazando coello e tamén vai moi
ben a lebre.
Tel.: 628 850 694 (Chamar noites).
Véndese basset leonado cazando
coello a toda proba en calquer terreo. Tel.: 609 327 871.
Véndense cachorros de petit basset
griffón vendeen. Pais con cartilla de
traballo. Tamén se venden cacho-

rros de Beagle especiais para a caza
do coello. Tel.: 609 512 493.
Véndense dous beagles macho de
1 ano de idade e moi iniciados e
traballadores. Tel.: 637 177 309.
Véndese cachorros de talla mediana de leonados de Bretaña, pais
traídos de Francia.
Tel.: 699 463 938.
Véndense cahorros de jagd terrier,
pais cazando o xabaril. Desparasitados e vacunados. Tel.: 678 894 911.
Véndense 2 cans de coello. Próbanse no monte. Tel.: 677 118 584.
(Chamar tardes).
Véndense cachorros de setter inglés
fillos do Campión Internacional de
Traballo “Moko de la Ribera del
Cea” nai “Euskitze Dotore” filla de
“Zhit Radentis España”.
Con L.O.E e bo precio.
Tel.: 678 894 911.

Véndense cachorros de podenco,
pais cazando coello. Boa raza. Prezo 100 euros. Zona de Pontevedra.
Tel.: 685 485 394.
Véndense cachorros de podenco
andaluz e portugués. Zona de Pontevedra. Tel.: 619 701 691.
Véndense setter inglés de 6 meses
de idade. Boa liña de caza. Con microchip e L.O.E. Prezo 450 euros.
Tel. 650 511 219.

VARIOS
Véndese a caza maior, corzo e xabaril, do Tecor de San Xusto de
Avión (Ourense). Tempada de Caza
2011/2012. Tel.: 629 448 644.

Véndense 2 cans de caza maior.
Tel.: 606 778 433.

Véndense coellos vivos. Desparasitados e vacunados. Con guía de
transporte. Precio 7 euros /unidade.
Tel.: 608 052 223.

Véndense podencos, 2 machos iniciados e 2 cadelas de 7 meses. Tamén cachorros mestizos de griffón
con sabueso. Tel.: 667 385 132.

Accións de caza na zona norte de
Toledo. 1.000 ha. Perdiz abundante, coello, tordo, pomba e arcea.
Tel.: 659 462 315.
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