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CAMPIONATO GALEGO DE SILVESTRISMO

OOss mmeelllloorreess ccaannttooss ggaalleeggooss
Opasado 15 de maio desputábase

no concello coruñes de Narón - A
Coruña, o Campionato Galego

de Páxaros Cantores organizado pola Fe-
deración Galega de Caza en colaboración
coa Sociedade Deportiva de Silvestrismo
“A Faisca”.

Na competición participaron un impor-
tante número de paxaros repartidos nas
categorías de: partillos, xílgaros, verde-
róns, mixtos de partillos, mixtos de xílga-
ros e mixtos de verderóns; e foron xuzga-
dos polos xuíces Jesús Ángel Faraldo Ares,
Manuel Ángel Chao Porto, Juan Pico Pico
e Iván Fajardo Cao, actuando como direc-
tor da proba Juan León Martínez.

Juan León Martínez, Manuel Ángel
Chao Porto e Rafael Prol Caneda confor-
maron o xurado de competición, que des-
pois de reunirse o rematar a proba, puxe-
ron en coñecemento a clasificación da
mesma quedando do seguinte xeito.

Na categoría de ‘pardillo novel’, Camilo
Taboada Piñeiro acadaba con dous dos
seus páxaros os dous primeiros postos
con 30 e 19 puntos respectivamente.
Compretando o podium Miguel Ángel
Ares Ares con 14 puntos.

Na categoría de ‘pardillo adulto’, Sera-
fín Corral Vázquez situábase tamén nos
dous primeiros postos con 31 e 15 pun-
tos, respectivamente. Xa na terceira posi-
ción quedaba Miguel Picado López con
14 puntos.

En ‘xílgaro novel’, foi Ricardo Díaz Fer-
nández o que se impuxo con 34
puntos a Juan Luis Pita García que
con 29 e 28 puntos acadou o se-
gundo e terceiro posto.

Na categoría de ‘xílgaro adulto’,
Higinio Rodeiro González acadaba
os dous primeiros postos con 80 e
42 puntos, respectivamente.
Compretaba o pódium Juan Luis
Pita García con 36 puntos.

Na clasificación de ‘mixto de xíl-
garo’, foi Carmen García Freire a
que se impoñía ao acadar unha
puntuación de 80 puntos. No se-
gundo posto e con 74 puntos quedaba
Serafín Corral Vázquez. Cos mesmos
puntos pero en terceira posición situábase

Juan Pico Pico. En ‘mixto pardillo’ o gaña-
dor era Miguel Ángel Ares Ares cun total
de 17 puntos. Seguiuno Arturo Porta Tai-

bo con 16 puntos e Francisco
Javier Porta Yáñez en terceira
posición e 13 puntos.

Na categoría de ‘verderón’
foi Dionisio Ares Babarro o que
acadou o primeiro posto con
30 puntos. Seguiuno Jonatan
Crego González con 29 puntos
e con 21 puntos e en terceira
posición situouse Juan Manuel
Souto Rico

Na categoría de ‘mixto de
verderón’ o gañador foi José

Manuel Romero Neira con 35 puntos se-
guido de Pedro Fernández Jiménez, con 9
puntos, en segunda posición.

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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Opasado día 15 de maio despu-
tábase no Campo de Tiro Río
Sar, da Sociedade Deportiva

Río Sar, o Campionato Provincial de
Percorridos de Caza organizado pola
Federación Galega de Caza en A Coru-
ña xunto coa colaboración de dita So-
ciedade Deportiva.

A proba desputouse sobre un total
de 100 pratos e a ela acudiron un total
de 48 tiradores que foron xuzgados
polos árbitros: Manuel Pérez Fernán-
dez, Leonardo García Otero, Emilio Ro-
mero Castro e Ricardo Rivera López.

Unha vez que os tiradores percorre-
ron as 4 canchas das que contaba este
Campionato Provincial e reunido o xu-
rado de competición, integrado por
Pedro Nieto, José Sánchez e polo direc-

tor da proba, José Sánchez Brea,
a clasificación quedou do seguin-
te xeito. 

Antonio Iglesias Otero, da So-
ciedade Río Sar, cun total de 83
pratos escachados foi o gañador
absoluto desta edición, conver-
téndose deste xeito no campión
provincial da modalidade. Na se-
gunda posición situouse, a tan so
dous pratos de Iglesias Otero e,
polo tanto, con 81 pratos esca-
chados, Martín Baqueiro Villafi-
nes. Compretou o pódium José Luis
Sánchez Mancebo na terceira posición
e un total de 79 pratos escachados.

Na categoría de ‘veteranos’ impoñía-
se Antonio Castro Ferreiro cun perco-
rrido no que acadaba escachar un total

de 69 pratos. Ángel Mosquera Cornide
foi o gañador na categoría de ‘super-
veteranos’ cun total de 74 pratos esca-
chados. En ‘xuveniles’ o gañador foi Jo-
sé Manuel Torres Parada ao derribar
un total de 37 pratos.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA 
DE PERCORRIDOS DE CAZA

AAnnttoonniioo IIgglleessiiaass OOtteerroo,,
ggaaññaaddoorr pprroovviinncciiaall

...
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RECOÑECIDOS COMO DEPORTISTAS GALEGOS DE ALTO NIVEL (DGAN)

NNoorraabbooaa aa VViillllaarr ee aa FFoorrmmoossoo

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

6

Os excelentes resultados deporti-
vos acadados por Villar e Formoso
nos últimos anos tanto a nivel au-

tonómico e nacional como internacional,
valeulle a estes dous cazadores galegos
federados para figurar entre os máis des-
tacados deportistas galegos do momen-
to.HYPERLINK "http://www.federacion-
galegadecaza.com/vernova/824-dous-caz
adores-galegos-reconecidos-como-de-
portistas-galegos-de-alto-nivel#"

O recoñecemento dos Deportistas Ga-
legos de Alto Nivel, co que se pretende
recoñecer aos deportistas máis destaca-
dos no ámbito nacional e internacional,

incentivando a súa dedicación ao depor-
te de alto nivel, naceu en xaneiro do ano
2004, e actualmente son máis de 330 os
deportistas que ostentan esta categoría.

O nigranés de 25 anos Víctor Villar Fer-
nández, competidor na modalidade de
San Huberto (concretamente, na catego-
ría de cans levantadores) comezou hai
dous anos unha xeira de bos resultados
que o levaron a acadar o Campionato de
España de 2009 na localidade castello-
nense de Barracas e, posteriormente, o
Campionato do Mundo en 2010 en Senec
(Eslovaquia).

Pola súa banda Artemio Formoso Ba-

rro, de 42 anos e natural de As Pontes, co-
mezou a practicar o tiro hai tan só 5 anos
e, tras sufrir no 2010 un accidente de mo-
to no que perdeu un brazo, compite na
categoría ‘Handisport’, na que se procla-
mou o pasado ano campión de España de
Percorridos de Caza en Trazo e posterior-
mente campión do Mundo de Compak
Sporting en Benamejí (Córdoba).

Villar e Formoso suman así un recoñe-
cemento máis á súa excelente traxectoria
deportiva, que de bo seguro inspirará a
outros deportistas cinexéticos galegos a
loitar por obter recoñecementos simila-
res no mundo do deporte en Galicia.
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Completando o fin
de seman por te-
rras ourensas, na

xornada dominical do
día 8 de maio, e baixo
unhas excelentes condi-
cións climátolóxicas des-
putábase no Tecor de
Xinzo de Limia o Cam-
pionato Provincial de
Ourense de Cans de Pa-
rada, organizado pola
FGC en Ourense coa co-
laboración da Sociedade
de Cazadores de dito Te-
cor da Limia.

Ata un total de 31
cans fixeron a súa pre-

sentación en dita proba,
25 deles pertencentes a
razas británicas e 6 a
continentais; dando
moito traballo e poñen-
do as cousas moi difíciles
os xuíces Esteban Cam-
bón Bertoa e Marcial Ra-
mil Hermida.

Entre tanta participa-
ción, e na categoría de
razas británicas, foi o
ourensá Ivan López Ló-
pez con ‘Sela de Bosen-
de’ (SIH) a que sacaba
mellor tallada e acadaba
unha calificación de Exc.
1º, converténdose no

novo Campión Provin-
cial da modalidade. A
calificación de Moi Bo 2º
foi lograda polo lucense
Carlos Arteche Castillo
con ‘Breco’ (SIM). E xa
completaba o pódium
tamén Iván López López
con ‘Manyara da Xeara’
(SIH) e unha valoración
de Moi Bo 3º. No refe-
rente a razas continen-
tais, a existencia de fal-
tas eliminatorias por
parte das presentacións
de ditos cans fixo que
ningún deles obtivera
calificación.

PROVINCIAL DE OURENSE DE CANS DE PARADA 

IIvváánn LLóóppeezz aaccaaddaa oo
ccaammppiioonnaattoo pprroovviinncciiaall

15

CUMPRIR COA LEXISLACIÓN VIXENTE CON RELACIÓN Á SINALIZACIÓN DOS TERREOS CINEXÉTICOS

AA FFGGCC rreeccoommeennddaa ááss ssoocciieeddaaddeess ddee ccaazzaaddoorreess
aa rreevviissiióónn ddoo eennttaabblliillllaaddoo ddooss sseeuuss tteeccoorreess

Oartigo 10 da Lei de Caza de
Galicia, Lei 4/1997 estable-
ce a obrigación de sinaliza-

los límites dos Tecores con carteis
indicadores da condición cinexéti-
ca, e a orde 23-7-2002 da Conselle-
ría de Medio Ambiente da Xunta
de Galicia regula os tipos de si-
nais, distancias e características

das mesmas, entre as que cabe si-
nalar a prohibición de coloca-las
sinais na vexetación arbórea (pi-
nos, eucaliptus e calquera outra
árbores), debendo colocarse as ta-
blillas sobre postes fabricados con
materiais que aseguren un sopor-
te sólido delas; e por último a dis-
posición transitoria sétima do Re-

gulamento de Caza de Galicia, De-
creto 284/2001, establecía un perí-
odo de tres ano para a súa homo-
xeneización. Recomendase polo
tanto as Soceidades de Caza a re-
tirada de aquelas sinais que esten
situadas na masa arborea para si-
tualas nos soportes e materias le-
gais.
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

Odía 10 de maio,
tiña lugar unha
reunión da Xun-

ta Directiva da FGC na
que tomaban parte Ja-
vier Nogueira Diz, presi-
dente da FGC, Ramón
Rodríguez Cobas, secre-
tario xeral e os vocais
Manuel Martínez Casal,
Xose Lugrís Calvo e An-
tonio García Reinoso.

O motivo desta reu-
nión tivo lugar coa orga-
nización e coordinación
de competicións, reparto
de competencias, e dife-
rentes puntos relativos a

lexislación das competi-
cións cinexéticas, entre
outros.

No tocante o reparto
de competencias das di-
ferentes competicións
deportivas cinexéticas,
mencioar que José Anto-
nio Pérez será o coordi-
nador das competicións
de percorridos de caza e
compack sporting; Jose
Lugrís Calvo, coordina-
dor de caza San Huber-
to, caza práctica e silves-
trismo; Manuel Martínez
Casal, coordinador das
competicións de cans de

Rastro, modalidade xa-
baril e coello, e en cola-
boración con Antonio
García Reinoso na moda-
lidade de caza de rapo-
so. Antonio García Rei-
noso tamén sera o
coordinador das compe-
ticións de arco e cetrería
e Manuel Feijoo Castro
nas de caza de arceas e
caza menor.

Estes delegados coor-
dinaranse conxuntamen-
te coas delegacións pro-
vinciais, para a boa
organización das dife-
rentes competicións. 

A XUNTANZA TIVO LUGAR NA SEDE CENTRAL DA FGC 
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

EEnn bbeenneeffiicciioo ddaass
ccoommppeettiicciióónnss cciinneexxééttiiccaass

8

RECOÑECEMENTOS 

AA FFGGCC aassiissttee 
áá eennttrreeggaa ddaass
DDiissttiinncciióónnss aaoo

MMéérriittoo DDeeppoorrttiivvoo
ddee GGaalliicciiaa 22001111

AXunta de Galicia celebraba o
16 de maio un acto onde en-

tregaba 38 distincións, 7 a título
póstumo, aos deportistas galegos
coas mellores traxectorias competi-
tivas. É a primeira vez que a admi-
nistración autónoma entregaba
uns galardóns desta natureza.

O ex ciclista Óscar Pereiro; o ex
adestrador  Arsenio Iglesias; o Liceo
Club Hockey de A Coruña; ou o ex
futbolista Luis Suárez foron algúns
dos que obtiveron recoñecemento
neste evento .

O acto, que estivo presidido polo
presidente da Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijoo, contou cunha
ampla representación por parte da
FGC, encabezada polo seu presi-
dente, Javier Nogueira, quen estivo
acompañado do secretario xeral,
Ramón Rodríguez, o presidente sa-
ínte da FGC en Pontevedra, Francis-
co Couselo, e o presidente entran-
te, Juan Ángel Alonso.

Agardar que en vindeiras entre-
gas destes recoñecementos, a caza
figure entre as actividades deporti-
vas con figuras recoñecidas neste
evento, especialmente en vista dos
grandes éxitos colleitados polos no-
sos deportistas nos últimos anos
tanto a nivel nacional como inter-
nacional.
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PROVINCIAL DE OURENSE DE CAZA SAN HUBERTO 

EElliisseeoo FFaarraallddoo ccoonn ‘‘AArriioo’’ ccoonnvveerrtteeuussee nnoo
nnoovvoo ccaammppiióónn pprroovviinncciiaall

Na xornada do sábado
día 7 de maio, o
Campionato Provin-

cial de Ourense de Caza San
Huberto organizado pola
Federación Galega de Caza
en Ourense coa colabora-
ción da Sociedade de Caza-
dores de Xinzo de Limia.

A cita acudían un total de
10 participantes cos seus
respectivos cans, xuzgados
polos xuíces Esteban Cam-

bón Bertoa e Francisco Álva-
rez Rubiños, e exercendo
como director da proba, Jo-
sé Castro Rivela.

A proba discorreu baixo
unhas excelentes condicións
é foi o binómio composto
polo coruñés Eloy Rodrí-
guez Martínez, con ‘Twist’,
os que acadaban unha pun-
tuación de 74 puntos e se
aupaban o primeiro posto
da clasificación. Antonio Oli-

veira Pego, tamén proce-
dente da provincia de A Co-
ruña, con ‘Killer’ (SIM) e con
70 puntos situábase na se-
gunda posición. Completa-
ba o caixón, xa na terceira
posición, o pontevedrés Ja-
vier Álvarez de Santamaría
con ‘Xerife’ (SIM) e un total
de 67 puntos.

O primeiro clasificado da
provincia de Ourense, e po-
lo tanto campión provincial

da modalidade, foi o caza-
dor Eliseo Faraldo Fernán-
dez co seu pointer ‘Ario’ su-
mando un total de 64
puntos. Acompañarán, a Eli-
seo Faraldo, na representa-
ción da provincia de Ouren-
se no vindeiro Campionato
Galego da modalidade; An-
drés Sánchez Fernández, Jo-
sé Manuel Rodríguez Martí-
nez e José Luis Méndez
Tesouro.
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DE PERCORRIDOS DE CAZA 

OO ttiirraaddoorr JJuuaann CCaarrllooss CCoossttaa,,
ccaammppiióónn pprroovviinncciiaall

O8 de maio desputábase no Cam-
po de Tiro de As Fronteiriñas-Fi-
gueirido pertencente o concello

de Tomiño a XXV edición do Campiona-
to Provincial de Percorridos de Caza bai-
xo a organización da FGC.

A dito campionato desputado sobre
100 pratos acudiron un total de 52 tira-
dores, actuando como Director da pro-
ba José Antonio Pene Fernández e bai-
xo o arbitraxe de Moises Balboa Pereira,
José Carrera Rodríguez, Cesar Tosar
González e Casimiro Ucha Pena.

Na categoría ‘xeral absoluta’ e ‘se-
niors’, e cun total de 81 pratos escacha-
dos o pontevedrés Juan Carlos Costas
Pereira acadaba o primeiro convertén-
dose deste xeito no novo Campión Pro-

vincial da Modalidade. Con tres pratos
menos, 78 escachados, acadaba o sub-
campionato o tirador Martín Baqueiro
Villafines. Despois de ter que recorrir a
un desempate, foi Juan Garrido Amoe-
do o que compretou o pódium con 76
pratos escachados. 

Na categoría ‘xuvenil’, Manuel Garri-
do Brito, con 73 pratos derribados, au-
pouse o primeiro posto. 

Xa na categoría de ‘veteranos’, con 73
pratos escachados, situábase no máis al-
to o tirador Jaime Vilas Pereira.

Na categoría de ‘donas’, gañaba Eva
Blanco Rodríguez con 35 pratos derriba-
dos e en ‘superveteranos’ José Costas
Iglesias con 54 pratos tamén se situaba
no primeiro posto.

PROBA DE RASTRO DE 
XABARIL PUNTUABLE PARA 

A COPA GALICIA 

ÁÁllvvaarroo
FFoonntteennllaa ccoonn
‘‘LLuuddoo’’ ffooii oo

ggaaññaaddoorr

Opasado 7 de maio desputá-
base no Tecor do Concello

de Ordes a VIII edición do Cam-
pionato de Cans de Rastro Atra-
elados, modalidade Xabaril, or-
ganizado polo Clube de Amigos
dos Cans de Caza en colabora-
ción coa Federación Galega de
Caza na Coruña e a Asociación
de Cazadores de Ordes.

No transcurso da proba, as
condicións climáticas foron as
axeitadas para que o rastro tra-
zado previamente se mantivera
en boas condicións o que permi-
tiu, tanto ao público alí presen-
te como os participantes, des-
frutar do bo facer de monteiros
e cans sobre o rastro do suido.

Foi o can ‘Ludo’,  atraelado
por Álvaro Fontenla Filgueira,
quen na fase final da proba
traspasou a difícil barreira dos
200 puntos obtendo un total de
ata 227 puntos co que se impo-
ñía nesta proba. Segundo foi Jo-
sé Quintela García con ‘Sil’ e 195
puntos e xa no terceiro posto si-
tuábase o pontevedrés Salva-
dor Sestelo Núñez con ‘Clai’ e
186,5 puntos.
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Cumprindo co calen-
dario electoral esti-
pulado semanas

atrás, o pasado xoves 5 de
maio celebrábase a xorna-
da de votación a Presiden-
te da Federación Galega
de Caza en Pontevedra.

Tras a elección do ante-
rior presidente provincial,
Javier Nogueira, como no-
vo presidente da Federa-
ción Galega de Caza, a
provincia pontevedresa
comezaba un novo proce-
so electoral na procura do
seu substituto. Francisco
Couselo, anterior vicepre-
sidente, foi o encargado
de ocupar o posto en fun-
cións durante esta época de transición.

Foron dous os candidatos presentados neste novo proce-
so democrático da sede federativa Pontevedra: Juan Ángel
Alonso Pérez e Sinesio Soto Fernández, ambos cazadores e
deportistas cinexéticos dende moitos anos atrás, e que ve-
ñen ocupando diversos postos relevantes na estrutura da
FGC de Pontevedra.

A mesa electoral, que estivo composta por Rafael Sán-
chez Malvar, como presidente; Álvaro Fontenla Filgueira,
como secretario; Hipólito Piñeiro, como presidente da
Xunta Electoral e Rubén Pato Álvarez, en calidade de se-
cretario da Xunta Electoral, situouse para esta ocasión no
Salón de Actos do Edificio Administrativo da Xunta de Ga-
licia en Pontevedra. Para obter mais información desta no-
va, consultas a páxina web da FGC: www.federaciongale-
gadecaza.com

A ela chegaron 61 dos 111 asembleístas convocados para
estes comicios, que entre as 16.30 h e as 19.30 h da tarde
puideron exercer o seu dereito o voto. Rematado o prazo
de votacións, e tras realizar o escrutinio pertinente, o resul-
tado foi o seguinte: Juan Ángel Alonso Pérez recibiu 58 vo-
tos, mentres que Sinesio Soto Fernández recibiu 3. Non
houbo votos en branco ou nulos.

Pola mesa de votacións pasaron importantes personali-
dades federativas como Francisco Arturo Pichel, ex presi-
dente da FGC e actual delegado de Mutuasport, ou o ac-
tual presidente da Federación Galega de Caza, Javier
Nogueira, que decidiu non exercer o seu dereito a voto.

Nos vindeiros días agárdase facer oficial a proclamación
de Juan Ángel Alonso Pérez como novo presidente da FGC
en Pontevedra, que de inmediato pasará a tomar o mando
a Delegación Provincial durante os vindeiros 4 anos.

ELECCIÓNS NA FGC DE PONTEVEDRA 

OO rreessuullttaaddoo ddaass vvoottaacciióónnss nnoommeeoouu aa
JJuuaann ÁÁnnggeell AAlloonnssoo ccoommoo ggaaññaaddoorr
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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RECOÑECEMENTO AO AC-
TUAL PRESIDENTE DA FGC

JJaavviieerr NNoogguueeiirraa
rreecciibbee uunn

ggaallaarrddóónn áá ssúúaa
ttrraaxxeeccttoorriiaa ccoommoo

pprreessiiddeennttee ddaa
FFGGCC eenn

PPoonntteevveeddrraa

Opasado día 10 de abril,
con motivo da celebra-

ción do III Campionato de
Cans de Rastro de Vilalon-
ga, ao que acudiu o actual
presidente da Federación
Galega de Caza, Javier No-
gueira, as Sociedades de Ca-
za de Meaño, a Lanzada e O
Grove entregáronlle un ga-
lardón a Nogueira como re-
coñecemento á súa traxec-
toria como presidente
provincial de Pontevedra
entre o periodo comprendi-
do entre o 1999 e 2011.

Nun emotivo acto, o ac-
tual presidente da FGC de
Pontevedra, Francisco Cou-
selo, recoñeceu a grande la-
bor levada a cabo por No-
gueira no seu mandato,
afirmando: “Aínda que se
atope físicamente en San-
tiago, estará sempre presen-
te na provincia de Ponteve-
dra”, e engadiu: “A
Federación somos todos, e
todos xuntos debemos loi-
tar por unha caza social e
sostible”.

Compak Sporting
-Cpto. Provincial de Pontevedra – 5 de xuño.
-Cpto. Provincial de A Coruña – 19 de xuño.
-Cpto. Galego – 10 de xullo.
Percorridos de Caza
-Cpto. Galego – 12 de xuño.
Rastro de Xabaril
-Proba C. Galicia – 4 de xuño – Soc.Virxe da Cela.
-Cpto. Provincial de A Coruña – 11 de xuño.
-Cpto. Provincial de Ourense– 25 de xuño.
-Proba Copa Galicia – 18 de xuño – Semana Silleda.
-Cpto. Galego – 17 de xullo.
-Proba Copa Galicia – 12 de xuño – Lalín
-Proba C. Galicia – 9 de xullo – Pequenos Monteiros

San Huberto
-Cpto. Provincial de A Coruña – 2 de xullo.
-Cpto. Provincial de Pontevedra– 10 de xullo.
-Proba C. Galicia – 18 de xuño –  Soc. Urogallo.
Proba C. Galicia – 9 de xullo –  Amigos Cans Caza

Cans de Parada
-Cpto. Provincial de A Coruña – 16 de xullo- 

Rastro de Coello
-Proba C. Galicia – 9 de xullo – Amigos Cans Caza

Percorridos de Caza con Arco
-Cpto. Provincial de Lugo – 26 de xuño.

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

PPrróóxxiimmaass ccoommppeettiicciióónnss ddaa
FFeeddeerraacciióónn GGaalleeggaa ddee CCaazzaa

Nestes meses de xuño e xullo, a Federación
Galega de Caza segue mantendo un ateiga-
do calendario de competicións. Unha variada
axenda de probas de Rastro de Xabaril, San

Huberto, RRCC, Compak, etc. Destacan en-
tre todas elas os Campionatos Galegos de
Compak, Rastro de Xabaril e de Percorridos
de Caza. 
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CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA DE SILVESTRISMO

AAbbuunnddaannttee ppaarrttiicciippaacciióónn

Ocampo de fútbol “Río Seco”,
de Narón, foi o escenario selec-
cionado para acoller, o pasado

17 de abril, do Campionato Provincial
de Silvestrismo de A Coruña, que orga-
nizaba a Federación Galega de Caza na
Coruña en colaboración coa Sociedade
Deportiva “A Faísca”.

Un ano máis amosábase a crecente
afección a esta modalidade, que conta-
ba cunha excelente participación nas
diferentes categorías nas que se dispu-
taba a proba; mostrándose ano tras
ano un incremento importante nas ca-
lidade do canto destes pequenos paxa-
ros cantores.

Na categoría de ‘pardillo novel’ o ga-
ñador da proba era Camilo Taboada Pi-
ñeiro, que acadaba 28 puntos, mentres
que no segundo posto remataba Mi-
guel Ángel Ares Ares, con 24 puntos.
Arturo Porta Taibo era o terceiro clasi-
ficado ao acadar 22 puntos.

Na categoría de ‘pardillo adulto’
vencía Arturo Porta Taibo cun total de
35 puntos, 10 puntos por diante do se-
gundo clasificado, Serafín Corral Váz-
quez, quen con outro dos seus paxaros
acadaba tamén o terceiro posto con 15
puntos.

En ‘xílgaro novel’ o gañador, con 48
puntos, era Ricardo Díaz Fernández
mentres que o segundo e o terceiro
posto eran para Juan José Luis Pita
García, que acadaba, respectivamente,
37 e 34 puntos con dous dos seus paxa-
ros cantores.

O gañador na categoría de ‘xílgaro
adulto’ era para Alejandro Freire Sán-

chez, que acadaba 55 puntos. Alfredo
J. Vidal Fernández era o segundo clasi-
ficado con 30 puntos, mentres que
Juan José Luis Pita García remataba no
terceiro posto con 28 puntos.

Na categoría de ‘mixto de xílgaro’
vencía Miguel Ángel Ares Ares cun to-
tal de 96 puntos, superando a José Iván
Aneiros Fernández que remataba se-
gundo con 75 puntos. A tan só un pun-
to, o terceiro posto da proba era para
José M. Rodríguez Costas, participante
da provincia de Pontevedra. O terceiro
clasificado provincial era pois Juan Pico
Pico, con 66 puntos.

Miguel Ángel Ares Ares gañaba ta-
mén na categoría de ‘mixto de pardi-
llo’, con dous paxaros que remataban
empatados no primeiro posto con 31
puntos. O terceiro posto era para Fran-
cisco Javier Porta Yáñez, con 20 pun-
tos.

Finalmente, a categoría de ‘verde-
rón’ tiña como gañador a Juan Manuel
Souto Rico, que gañaba a pesares do
empate a 30 puntos con Pedro Fernán-
dez Jiménez, quen tamén remataba no
terceiro posto con outro dos seus paxa-
ros, que acadaba unha puntuación to-
tal de 28 puntos.
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En datas atras, tiveron lugar na nosa comunidade tres probas de Cans de Rastro sobre Xaba-
ril Salvaxe e en Terreo Aberto nas variantes de cans ceibos e atraelados. Facemos unha men-
ción especial a este tipo de probas que destacan polo importante complexo organizativo que
levan consigo e que estan dando os seus primeiros pasos, levantando moito interese entre os
monteiros galegos apaixoados dos cans de rastro de xabaril. E deixamos no aire as seguintes
preguntas: ¿Posee Galicia un potencial inigualable para levar a cabo este tipo de probas? ¿Es-
tanse dando pasos de xigante na calidade de cans e monteiros para a caza do xabaril na nosa co-
munidade?

ESPECIAL COMPETICIÓN

14

PROBAS DE CANS DE RASTRO SOBRE XABARIL 
SALVAXE EN TERREO ABERTO

Traílla e Ceiba

Os pasados días 23 e 24 de abril,
Fonsagrada acolleu un ano máis a
proba de cans de corda sobre xa-

baril salvaxe en terreo aberto desenrolada e
organizada polo Club do Sabueso Español e
Razas Afíns, nese paraíso cinexético que é o
Tecor da Fonsagrada.

Á mesma presentáronse 24 monteiros da
cornisa cantábrica (galegos, asturianos e
cántabros). Distribuídos á par (12 montei-
ros cada día) tendo cada monteiro 10 minu-
tos para o desenrolo da súa participación,
sempre e cando cortasen o rastro do xabaril,
xabaril salvaxe, por suposto.

Se ben o primeiro día non fixo tempo pa-
ra o lucimento dos cans, debido a forte
choiva caída durante a noite, á néboa de po-
la mañá e sopor de todo ó sol que saíu a par-
tires das once da mañá; o segundo día, man-
teuse un tempo mais constante o que fixo
que houbera quizais un maior lucimento
dos cans, pero non temos que esquecernos
que o motivo destas probas é o seleccionar
exemplares que demostren a súa valía sobre
xabaril salvaxe e coma non o compartir vi-

v

TIVO LUGAR NO TECOR DE A FONSAGRADA,
ORGANIZADO POLO CLUBE DO SABUESO ESPAÑOL

Sabuxos na corda
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vencias e mantel coa xente do gremio,
cos sabueseros.

Entre as diferentes presentacións, te-
mos que destacar os seguintes cans e
monteiros: o griffón azul de Gascuña
de nome ‘Cartucho’ e propiedade do
coruñés Alberto Gómez Martínez, que
obtivo un Exc. (160 puntos); o sabueso
español de nome ‘Cirsa’ e propiedade
do asturiano Germán Fernández Gar-
cía, cunha puntuación de Exc. (155
puntos) e o tamén sabueso español ‘Sil’
conducido polo lucense Iván Rey Cor-
deiro que obtivo un Exc. (165 puntos). 

Os rapports completos e os videos
de Fonsagrada, poden verse na web do
clube:   www.sabuesoespanol.com

Opasado 30 de abril, dis-
putábase a III edición
da Proba de Cans de

Rastro modalidade Aprazamen-
to a Traela Xabaril de Monte or-
ganizada pola Sociedade de Ca-
za Pazos de Borbén en
colaboración coa FGC de Pon-
tevedra e as Sociedades de Caza
Traspielas, A Peneda, A Forne-
lense, Ribadetea-Padróns, Gar-
gamala e Mondarizan”.

A primeira hora da maña, os
20 equipos participantes com-
postos por tres monteiros cada
un co seu can, partían para a zo-
na de monte asinada por sorteo.

Comentar que o día presentou
unha climatoloxía idónea para o
bo traballar de cans e monteiros
e a existencia de rastros do sui-
do. Os apraces dos primeiros
postos resolvéronse moi rápido,
case na primeira hora do come-

zo da proba. Algúns dos apraces
foron fallidos despois da com-
probación dos xuíces, e ata as
8:34 horas non tivo lugar o pri-
meiro aprace exitoso levado a
cabo polo equipo lucense com-
posto por Guillermo Barreira
con ‘Rex’, Pablo López con ‘Sei-
xo’ e Antón Arrojo con ‘Sol’ o
que os converteu no equipo ga-
ñador. No segundo posto si-
tuouse o equipo de Álvaro
Mourelle, Sergio Nanto e Fer-
nando Blanco. Completou o po-
dio o equipo de Antonio Gon-
zález, Rafael Castro e Miguel
Domínguez.

Dende a organización queren
facer un agradecemento as So-
ciedades de Caza que colabora-
ron. Agradecemento tamén os
xuíces, os participantes, as traba-
lladoras da FGC de Pontevedra,
e ao Restaurante Casa Chalán.

PROBA DE CANS DE RASTRO APRAZAMENTO A
TRAELA XABARIL DE MONTE

O equipo gañador foi o
formado por Guillermo Barreira,

Pablo López e Antón Arrojo
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Opasado 14 de maio despu-
touse nos concellos de Or-
tigueira e Cedeira, concre-

tamente nos Tecores do Ortegal e
Eixil, a III Copa Federación de
Cans de Rastro sobre Xabaril orga-
nizado pola Federación Galega de
Caza en A Coruña coa colaboración
das Sociedades de Cazadores de Or-
tegal e Cedeira.

Na proba participaron un total de
18 participantes con cadanseu lote
de cans compostos por 6 cans e che-
gados dende a veciña Asturias, Can-
tabria e Galicia. Destacar o enorme
peso organizativo desta proba xa
que nesta edición interviron un total
de 88 rastreadores que puxeron a
disposición dos participantes 84 ras-
tros de xabaril, descartando os ras-
tros de femias de xabaril seguido das
súas crías.

Os participantes despuxeron de
15 minutos para facer un achega-
mento previo a traílla ou no seu caso
o desvotar ese rastro e empregar ou-
tro facilitado pola organización.
Unha vez feito dita comprobación e
achegamento, tería lugar a solta dos
cans no que estes disponían de 2 ho-
ras para facer  o achegamento, le-
vante e persecución.

A proba foi todo un éxito e os 18
xuíces encargados
de xuzgar a proba,
contabilizaron un
total de 16 levan-
tes de xabaril e un
alto número de
avistamentos que
fixeron as ledicias
do importante
público que se-
guiu o discorrer
desta proba que se
esta a converter

nun referente nacional
para os fanáticos dos cans
de rastro sobre xabaril. 

Foi o lote do asturiano
Roberto Monteserín Be-
rando o que con 916
puntos acadaba o primei-
ro posto, seguido do ga-
lego José Manuel Taboa-
da Fernández con 894
puntos. Xa na terceira
posición situábase o par-
ticipante, tamén galego,
Severino Ramil Fernán-
dez con 868 puntos.

Con 162 puntos o Sa-
bueso Español ‘Nemo’,
propiedade do cántabro
Luis Felipe Martínez Mo-
yano, foi premiado como
mellor can da proba.

Noraboa os cazadores
de Ortigueira e Cedeira e
a FGC de A Coruña.

CANS CEIBOS E XABARIL SALVAXE EN TERREO ABERTO 

TECORES DE ORTEGAL E EIXIL

O lote do asturiano Roberto
Monteserín acadou o primeiro posto
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N
unha carpa situada
na praza da Car-
balleira, no nucleo
urban de Pol, xun-
táronse preto de

200 persoas entre cazadores, direc-
tivos de sociedades de caza e autori-
dades para asistir a esta primeira
edición que centrou o seu contido
nunha das raiñas das especies cine-
xéticas de Galicia, o xabaril.

A xornada deu comenzo as 21.00
horas coa ponencia de Juan Carlos
del Campo, biólogo e xefe do Servi-
cio de Vida Silvestre do Principado
de Asturias que durante unha hora
puxo en coñecemento os asistentes
as particularidades da xestión e caza
do xabaril en Asturias así como di-
ferentes puntos de interese da Lei
de Caza do Principado de Asturias.

A segunda ponencia correu a car-
go de Elisio López Díaz, veterina-
rio e prestixioso monteiro artifice
da montería moderno. Unha charla
que versou nas diferentes particula-
ridades do rastro do xabaril así co-
mo o emprego e entrenamento dos
cans para a caza do suido froito da
experiencia personal como Direc-
tor Técnico do Grupo de Monteros
El Molín. Nos vindeiros numeros
de ‘Galicia Cinexética’, contaremos
coa opinión deste prestixioso mon-
teiro que nos concedeu unha entre-
vista na que coñecemos a opinión
acerca da caza do xabaril con cans
de rastro e o seu adestramento.

A xornada rematou cunha mesa
redonda moderada polo cazador e
ex presidente da Federación Galega
de Caza, José María Gómez Cortón.
Unha mesa na que os asistentes tive-
ron a ocasión de expoñer as súas in-

quedanzas os ponentes, que estes
non dubidaron en respostar.

Unha degustación de productos
galegos  e un agasaio por parte do
concello para todolos asistentes pu-

xo o colofón desta primeira Xornada
de Caza e Natureza, que deixa un bo
sabor de boca e a ilusión de que este
tipo de xornadas teñan a súa segunda
edición no vindeiro ano 2012.

I XORNADA DE CAZA E NATURALEZA

Verbas xabarileiras en Pol

CAZA E XESTION

17

O pasado sábado 14 de maio tiña lugar no concello lucense de Pol, a I Xornada de Caza e Na-
turaleza organizada por dito concello en colaboración coa Federación Galega de Caza en Lu-
go. Unha xornada na que a xestión e a caza do xabaril era a protagonista, dende a visión dos
nosos veciños asturianos Juan Carlos del Campo e Eliseo López Diaz.

Redacción

Esta primeira edición xuntou a preto de 200 cazadores, directivos de sociedades de caza e au-
toridades. Unha xornada na que a calidade das ponencias foi a nota predominante.
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P
oucos intres pasan das 7
da tarde cando o noso
protagonista xunto co
seu guía comenza o ase-
xo. Atrás quedan máis de

500 km as costas do noso cazador
coa súa paixón polo corzo como co-
piloto de viaxe.

Primeiras camiñatas que tan so
acadan como froito o espertar das
aletargadas pernas do noso cazador.
Pero despois dun dos habituais ba-
rridos cos prismáticos de guía e ca-
zador, estes detéñense nun campeiro
que limita cun matorral para alí avis-
tar un grupo de 3 corzos que pola
distancia a que se atopan son impo-
sibles de saber se algun deses capreo-
lus posee o codiciado trofeo. Pero a
tecnoloxía fai o seu traballo e co uso
dun catalexo podemos apreciar que
un deles porta trofeo pero de escaso
rango co que cazador e guía deciden
desvotar.

A noite vaise apoderando de nós e
tan so o avistamento dun par de fe-
mias e un macho que cumple o re-
quisito do cazador, pero que despois
dunha errónea entrada se esfuma, e
con él a xornada. Emplazándonos á
primeira hora do día seguinte.

Cousas de corzos, fan que nestas
primeiras horas da mañan a visibili-
dade dos corzos sexa casi nulo, se-
mellando que asexamos nun deserto.
Pero a cousa trócase, e a actividade
do corzo comenza de súpeto e des-
pois de ver un par de femias e corzos
xuvenís, moitos deles ainda con bo-
rra, o noso lance esta a punto de pre-
sentarse ante nós.

Nunha desas pesquisas polas plan-
tacións de primeiro e segundo ano

de piñeiros e eucaliptais, atopámo-
nos que nunha das liñas entre duas
reas de plantación, a non mais de 90
metros, visualizamos a silueta dun
corzo. Agochámonos e sen ser capa-
ces, nun primeiro instante, de coñe-
cer o sexo do animal, a experiencia
do noso guía e do cazador apuntan a
posibilidade de que se trate dun ma-
cho. Tiramos de prismático e vemos

que efectivamente se trata dun ma-
cho pero que o ter situada a súa ca-
beza entre as ramallas dun eucalipto
ainda non somos capaces de valorar
a cornamente. O guía recoméndalle
a Bellido que se prepare, este sen du-
bidalo logra un bo apoio para reali-
zar un disparo con garantías. O cor-
zo segue sen decatarse da nosa
presencia e en décimas de segundo,

XORNADA DE ASEXO DE CORZO

A Galicia polas seis puntas

18

Xa nos derradeiros días do mes de abril, cando o día comenza a ter máis forza ca noite, os ase-
xos de corzo, na nosa comunidade, acadan o seu apoxeo e aterran nos montes galaicos nume-
rosos apaixoados desta especie co fin de acadar o seu obxetivo corzuno. Entre eles, atopámo-
nos con Pepe Bellido, cazador que emprende viaxe dende a capital de España para desfrutar
dun asexo de corzo por paraxes lucenses.

Redacción

O noso protagonista Pepe Bellido desprazouse dende a capital de España para desfrutar
dun lance de corzo polos montes galegos.

A CAZA EN...
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un movemento da sua cabeza deixa
ante a vista do noso cazador e guía
todo o esplendor do seu trofeo; pou-
cas palabras e baixas entre os prota-
gonistas do lance, fan que o son da
retirada do seguro do monotiro nos
poña con atención extrema ante o
que se aveciña como o remate do
lance. O desplome do corzo sobre as
súas pezuñas, despois dun certeiro
disparo, poñen o punto e final a este
éxtasis cinexético. w

19

O incremento da maleza presente en 
xuño fai que os corzos atopen o alimento  

na espesura, sendo dificil os avistamentos.

As corzas adultas, neste mes de xuño apartaranse do resto do grupo 
para dar a luz os pequenos corcinos .
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ENTREVISTAMOS A MANUEL PÉREZ REQUEJO,
TESOUREIRO DA FGC

A
o estares o carón de
Pérez Requejo no
transcurso desta en-
quisa, a sensación de
humildade e transpa-

rencia fan que todo sexa moi sinxelo,
e a conversa fluia con total normali-
dade. Cazador, presidente dunha so-
ciedade de caza e dalgun xeito, ca súa
vida laboral moi xungida a econo-
mía, fan que estas características o
convirtan nun acerto para a tesoure-
ría da FGC. 

¿Cando e cómo comenza a súa in-
trodución no mundo cinexético?

Empecei supoño coma moitos da
miña xeración, coa primeira escopeta
de aire comprimido, cando tiña nove
anos. Hoxe en día sería algo impen-
sable, que un neno puidese ter unha
arma e poder dispor dela como da-
quela acontecía, e a partir diso, ta-
mén pola influencia e tradicción fa-
miliar fun lle collendo máis agarimo
a todo o mundo da caza.

¿Cazador de pluma ou pelo? ¿Cal
é a modalidade de caza que máis
practica ou que máis lle gusta?

Na primeira etapa seguro que ca-
zador de perdices, cando as perdices
eran unha especie que abundaba,
aínda que escoitando aos maiores,
eran moitas menos cas que eles lem-
braban e por suposto nada que ver
coa escaseza de hoxe en día. Máis
adiante, polos anos 90, aventureime
na caza maior por influencia dun
amigo, e hoxe en día é o que practico

case en exclusiva. Sobre a preferen-
cia, é difícil, pero de seguro que se
houbese perdices coma no pasado
pasaría moito tempo tras delas.

Recen chegado a tesourería da
FGC, ¿ocupou vostede algún cargo
directivo nalgunha Sociedade de
Caza?

Actualmente desempeño o cargo
de presidente do Tecor O Bolo- Xi-
gua en Ourense. 

¿Qué valoración ou impresión sa-
ca vostede da Federación Galega de

O CANDIL

20

Cazador dende pequeniño e
presidente do tecor ouren-
sán Bolo-Xigua, Manuel Pé-
rez Requejo aterra na Fede-
ración Galega de Caza no
pasado mes de febreiro ocu-
pando o cargo de tesoureiro
na nova Xunta Directiva
presidida polo pontevedrés
Javier Nogueira Diz.

Redacción

“Económicamente, este
vai ser un período difícil”
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Caza nestes primeiros meses de
chegado a ela?

Desde que accedín ao cargo no
Tecor e das diversas consultas que
tiven que facer naquel momento,
foi de encontrarme cunha organiza-
ción ben informada y facilitadora
de xestións, de xente amable cunha
familiaridade e cordialidade que che
fai sentir cómodo e confiado no seu
asesoramento. 

Facendo un símil coa situación
económica que atravesa o noso pa-
ís, ¿atópase a caza en Galicia nun-
ha crise cinexética?

É difícil contestar a iso, por unha
banda sempre queremos crer que a
situación mudará para mellor pero
salvo para a caza maior, que vive un
momento de esplendor, para o resto
de modalidades quixera ser máis
optimista. A situación non ten visos
de cambio, como quixeramos, ha-
berá que confiar na recuperación
dos coellos e con elo recuperar a le-
dicia de saír ao monte e contar coas
capturas que os máis veteranos re-
cordan cando eran mozos.

Nestes tempos de apertar os cintu-
róns, ¿a FGC tamén se verá afecta-
da? ou no caso de que así sexa, ¿cales
serán as medidas necesarias a adop-
tar?

Evidentemente, as contas para o
vindeiro ano deberán conterse ou
mesmo minorarse nos gastos, por-
que os ingresos tamén serán meno-
res, e non deberemos cargar sobre os
asociados a carga da falta de ingresos
procedentes doutros conceptos. Co-
mo no resto da economía, vai a ser
un período difícil porque haberá que

afrontar medidas as veces drásticas, e
en algunha partida en concreto. De
todos modos espero que todos
aqueles cazadores que aínda non
forman parte da federación, entren a
formar parte desta familia e coa súa
contribución repartir entre todos as
cargas tan necesarias para a defensa
de todo o colectivo de cazadores en
Galicia.

¿Qué cree vostede que vai aportar,
no desenvolvemento do seu posto, á
Federación Galega de Caza?

Tal e como está estruturada a fede-
ración, cos profesionais que traba-
llan nela que se encargan das tarefas
administrativas e contables, salvo pa-
ra as cuestións que precisen de acor-

dos da directiva ou que requiran un
tratamento especial, pois pouca cou-
sa. Algo que agradezo e que produce
certa tranquilidade na responsabili-
dade deste cargo.

E xa para rematar, ¿qué mensaxe
lle quere transmitir ao cazador gale-
go?

Que penso que os seus intereses
como cazadores están en boas mans e
que a organización a que pertencen
ten un especial esmero en que os
problemas que están agora de actua-
lidade e os que poidan xurdir, terán
unha resposta axeitada, tal e como se
ven facendo dende hai tempo, con bo
criterio e sentido común, así é como
nos caracterizamos os cazadores. w
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C
hámase golpe de calor
á situación de urxencia
médica que se produce
cando falla a capacida-
de do corpo para

manter a temperatura interna no
rango fisiolóxico, en torno os 38 ºC
nos cans. 

O golpe de calor é tamén a emer-
xencia, non asociada a un traumatis-
mo, máis frecuente no verán. 

As situacións nas que se poden dar
son as seguintes:
l Cans deixados dentro dun coche
pechado ou nun remolque que que-
dou aparcado nunha sombra que se
desprazou co movemento do sol.
l Cans desentrenados e que se lles
forza os primeiros días que saen ó
monte.
l Cans que cazan nas horas máis ca-
lurosas do día.
l Cans de pelo longo.
l Cans que polo seu carácter apai-
xoado, non paran de cazar aínda que
non teñan folgos.

O primeiro aviso dun can que co-
meza a padecer un golpe de calor é
unha respiración superficial, rápida e
afogante acompañada de moita sali-
vación, o can tropeza e anda con de-
bilidade perdendo a coordinación e
o corazón latexa que parece que vai
saír do peito. 

Os cans soo poden suar polas al-
mofadiñas, non teñen glándulas su-
doríparas no resto da pel do corpo, a
respiración acelerada é un modo de
transpirar para intentar disminuir a
temperatura corporal permitindo a
evaporación de saliva, pero con esta
perda de líquidos corporais dáse o
risco engadido de deshidratación.

Si a situación de calor ambiental se
mantén e se o corpo do animal non

acomoda a súa temperatura, os sín-
tomas agravaranse, haberá mareos,
convulsións, perdida da consciencia
e o can entrará nun estado de shock
do que dificilmente poderá recupe-
rarse sen secuelas

Os primeiros auxilios que se po-
den prestar a un can nesta situación,
inclúe tódalas accións posibles para
disminuir a temperatura corporal:
polo a sombra, facilitarlle bebida e

Achegámonos os meses de verán e con él o aumento das temperaturas, a baixada da humida-
de e a falta de posta a punto e actividade nos nosos cans de caza. Ingredintes estes que poden
provocar nestas primeiras xornadas de batidas por danos o xabaril, batidas de corzo e xorna-
das de aproveitamento de especies como o paspallás, perigosos golpes de calor para os nosos
cans que poden poñer en perigo a súa integridade física. Da man da Clínica Veterinaría Reca-
telo coñeceremos as medidas preventivas a adoptar para evitar este problema así como os pri-
meiros auxilios.

Autor: Graciela Pousada

NA CANCEIRA
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PREVENCIÓN E PRIMEIROS AUXILIO

O golpe de calor nos
cans de caza
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mollalo con auga fresca, non xelada
nin aplicar xeo. As zonas a refrescar
primeiro serán a cabeza, orellas, pes-
cozo, axilas e ingres, despois o resto
do corpo.

O seguinte sería administrar soros
intravenosos para compensar os de-

sequilibrios causados e arranxar os
problemas que se dan na circulación
e no sangue.

Os cans bos cando están traballan-
do non se decatan da situación de
perigo que supón correr ó sol, a en-
trega que teñen cando saen ó monte

pode costarlles a vida. Aínda ca cau-
sa principal é a temperatura ambien-
tal, deben terse en conta causas pre-
dispoñentes como o exceso de peso e
o pouco entrenamento, factores que
soen ir xuntos. A graxa corporal di-
ficulta a refrixeración e un músculo
pouco entrenado xenera movemen-
tos pouco eficaces cun metabolismo
que libera moito máis calor que o
mesmo traballo nun can en forma.

A deshidratación tamén pode in-
fluír na manifestación dun golpe de
calor. Ó alentar axuda a refrescar ó
can e así o corpo non dispón de auga
para perder cá salivación verase
comprometido este xeito de refrixe-
ración natural. Dar de beber cada
media hora axudaría a manter o nivel
de hidratación nun can san. 

Para evitar situacións de risco dé-
bese tentar organizar a xornada de
caza centrando a actividade na fresca
das primeiras horas do día, e a medi-
da que avanzan as horas facer por
pasar por areas que dispoñan de au-
ga, fontes, regatos para descansar e
que se refresquen os cans, se non é
posible, deberíase levar auga no co-
che e cada certo tempo ir a mollarlles
a cabeza e o corpo, con seguridade
renderán mais. 

Si un can presenta os síntomas dun
golpe de calor, débese trasladar ur-
xentemente a un centro veterinario
para que con fluídos e medicamen-
tos endovenosos regulen a súa tem-
peratura e estabilicen os fallos car-
diocirculatorios e metabólicos que se
dan. w
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G
alicia Cinexética’ qui-
so conocer algo más
de este futuro pro-
yecto y que mejor
que conversar con

nuestro entrevistado, una de las per-
sonas implicadas en el evento, para
tener los primeros esbozos de lo que
puede llegar a ser una cita ineludible
del cazador gallego.

?El que usted sea cazador tiene
mucho que ver con el motivo de esta
entrevista pero, ¿es más bien un afi-
cionado o un apasionado de la caza? 

Sobre el 1970, estando en Puentes
de García Rodríguez, tuve la opor-
tunidad de conocer a uno de los me-
jores cazadores con los cuales yo he
tenido la oportunidad de cazar,
Ubaldo Fdez. Cendán, quien me in-
trodujo en este apasionante mundo
y el que me ha enseñando mucho de
este noble y leal deporte y que hoy,
puedo decir que soy un ferviente y
apasionado cazador, encontrándose
entre mis prioridades vitales, junta-
mente con la familia, el trabajo, la le-
altad, la honradez, mis amigos, etc. 

¿Qué especies cinegéticas son las
que le atraen más, mayor o menor? 

Teniendo esta pasión por la caza,
cualquier modalidad me gusta, pero
si tengo que optar, lo hago por la ca-
za de la perdiz en su modalidad al
salto. Pero vuelvo a decir que cual-
quier modalidad me apasiona si es en
compañía de tus buenos amigos.

Considero que el mundo de la caza,
no solamente es el lance (importan-
te), sino también todo lo que lo ro-
dea. 

?Para que nuestros lectores entien-
dan mejor el motivo de esta entre-
vista, empecemos por el principio,
¿qué es el IFEVI? 

El Instituto Ferial de Vigo, IFEVI,
es un recinto de una extensión total
de 100.000 m2, en donde se desarro-
llan las exposiciones y eventos feria-
les en la Ciudad de Vigo, con una
magnífica ubicación estratégica (a 80
m del Aeropuerto y conectado con
la autopista y a 8 minutos del centro

“Queremos transmitir las 
capacidades y potencial 

que tiene la caza en Galicia”

PREGUNTANDO POR
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ARSENIO F. PRIETO MARTÍNEZ, CAZADOR 
Y DIRECTOR-GERENTE DEL IFEVI 

Arsenio Prieto es un fervoroso aficionado a la caza y compagina dicha actividad con su acti-
vidad profesional como director-gerente del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), donde se está
gestando una importante feria-exposición cinegética para el próximo año 2012.

Redacción
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de la ciudad). Dispone de tres pabe-
llones, siendo uno de ellos, el de
135x65, tanto por su equipación co-
mo por sus características, de los más
versátiles que existen en Galicia. En
IFEVl, se realizan eventos de la mag-
nitud e internacionalidad como Con-
xemar, Navalia, Salon del Automóvil,
Salón Náutico, etc., y deportivos co-
mo Cpto. del Mundo de Saltos, Mo-
tor Racing…, y musicales de artistas
de la talla de Lenny Kravitz, Bob
Dylan, Estopa, Alejandro Sanz, etc.

?Algún rumor nos llegó a la redac-
ción de ‘Galicia Cinexética’ sobre lo
que se puede estar "cociendo" en el
IFEVl con el mundo de la caza para
el próximo año. ¿Qué nos puede ade-
lantar sobre esto?

Como amante del mundo de la ca-
za es una ilusión el poder celebrar en
IFEVl un monográfico. Para ello he
contactado con una de las personas
que tiene acreditada su profesionali-
dad por su vinculación con este
mundo, Juan Antonio Fernández,
gestor cinegético propietario de la

empresa TECSAGES, para que pon-
ga su saber y buen hacer, en beneficio
de este proyecto y que él, con muchí-
sima ilusión, se dispone a desarrollar
para el próximo año del 2012. 

?Aunque aún queda mucho tiem-
po para su celebración, ¿qué se tiene
adelantado, a día de hoy, de esta fe-
ria de caza? 

Los primeros contactos ya se han
celebrado: Conservación para la Na-
turaleza de la Xunta (Director Gene-
ral), Federación Galega de Caza,
Aproca y otros, teniendo que decir
que, en todos los casos, la aceptación
de la propuesta y la colaboración con
la misma ha sido total y absoluta. 

¿Cómo le gustaría que fuera este
evento? Es decir, ¿qué tienen en
mente? 

En general, nos gustaría que estu-
viesen todos los sectores implicados
en este deporte, Administración: afi-
cionados, turismo e industria, así co-
mo un apartado muy especial del
mundo del perro de caza, en todas
sus modalidades. 

?Y ya para terminar, ¿qué mensaje
le quiere transmitir al cazador, al
amante de la naturaleza y a los secto-
res empresariales que puedan estar
relacionados con este evento que se
va a celebrar en el IFEVl el próximo
año? 

Transmitir las capacidades que en
Galicia tenemos dentro de este mun-
do tan apasionante como es el de la
caza y decir que también tenemos el
suficiente potencial, como para no
tener que desplazarnos a otros pun-
tos de España para gozar y conocer
de nuestro mundo y las novedades
existentes en el mismo. 

Tenemos un buen recinto para ce-
lebrarlo IFEVl, tenemos un gran co-
nocedor de este mundo TECSAGES
y tenemos muchos y grandes aficio-
nados. 

En definitiva, se dan todas las cir-
cunstancias para organizar y consoli-
dar un gran evento en Galicia. 

Os esperamos con ilusión y espe-
ranzados en este importante proyec-
to, el próximo año 2012 en IFEVI. w
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Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a: 

info@galiciacinexetica.com

Magnífico exemplar de corzo abatido en axexo nas terras
do Ortegal, co garda Suso Permuy.

Expectación en Xinzo de Limia os días 7 e 8 de maio na
celebración dos Campionatos Provinciais de Ourense de 
San Huberto e Cans de Parada.

Resultado dunha batida aos xabariles no mes de decembro
coa cuadrilla Os Turravalados do Tecor Santa Isabel de
Outeiro de Rey (Lugo).

Secundino Carballo co seu sabueso anglo-francés de nome
‘Beethoven’ obtivo o premio o mellor exemplar na Feira de Cans
de Abegondo.

Pendente de
homologación,
presumible
corzo medalla
de ouro abatido
no Tecor
Montes de
Xares, coa
axuda do garda
Ivo Carracedo.

Imaxen tomada no pasado mes de abril durante o transcurso
da proba de San Huberto en Vimianzo (A Coruña).

PARA O RECORDO
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S
en máis, entrei na internet e
lin, polo miúdo, uns cantos
artigos de prensa publica-
dos ao respecto. Eu, que xa
vin de todo, resistíame a

creer que se establecera unha norma
tan insensata, tan sanguenta. Pero é
verdade, aínda que nunha das notas
informativas entendín que na época
de cría non se podería cazar en nin-
gures, agás mediante agardos ou ase-
xos. Alegreime un chisco, tan só un
chisco, porque de alí a nada cha-
moume un colega para convidarme a
participar en dúas batidas programa-
das para mediados de marzo. Entón
dei en cavilar, a falar só, dun xeito
desordenado pero racional, penso
eu. 

“O feito de que nunha década se
multiplicara por tres o número de
capturas, non quere dicir que a po-
boación de xabarís se triplicase nese
período, nin sequera significa que
aumentase de maneira relevante. O
que ocorre é que agora existen máis
cuadrillas xabarileiras, hai más expe-
riencia venatoria e contrólanse me-
llor as zonas de paso e encame das
pezas, os afeccionados posúen máis e
mellores cans especializados…”. É
dicir, baixo o meu punto de vista no
se produciu o susodito incremento
na poboación da especie, senón un
notable incremento de cazadores y
de medios. 

“Coñezo moi ben algunha das zo-
nas catalogadas de ‘moi afectadas’,

como, por exemplo Ortegal, e teño
que dicir que nelas houbo épocas nas
que se produciron maiores danos,
sobre todo cando a agricultura esta-

ba máis centrada no cultivo de cere-
ais, coma o maínzo. Ademais, os
prexuízos sempre están localizados
en puntos moi concretos, e en moi-

Cando mo dixeron quedei dunha peza, abraiado, sentindo como un amolador arrepío
me percorría todo o corpo. Resulta que agora a Consellería de Medio Rural permite
cazar o xabaril, en certos acoutados, durante todo ano, disque co obxectivo de minguar
os danos que estes animais producen na agricultura. Seica está corrido por todo que o
censo de poboación destes “bechos” aumentou unha barbaridade, mesmo hai quen di
que se triplicou duns poucos anos para acó. 

Autor: Andrés Toxeiro

ARTIGO DE OPINIÓN SOBRE A AMPLIACIÓN DA CAZA
DO XABARIL

Morrer afogado

O QUE DIN
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tos casos denúncianse de maneira
esaxerada”.

“Hoxe en día esta especie cazable
está sometida a una presión cinexéti-
ca sen precedentes, que, sen dúbida,
se pode cualificar de inmoral. Xa a
principios de xaneiro se abaten fe-
mias preñadas nalgunhas cacerías,
raións acompañados da súa nai (debi-
do a que esta especie presenta una
clara dispersión no celo), a propia
nai… e o que se cadre. A práctica da
súa caza a partir de entón, en plena
época de xestación ou cría, é un des-
propósito difícil de adxectivar”.

“A consideración que o organismo
competente lle concede ao xabaril de
animal moi prexudicial para a agri-
cultura, coa consecuente neglixencia
en materia de control e vixilancia, sen
dúbida fomentará o furtivismo e ac-
ciones pouco ou nada selectivas nas
cacerías habituais”.

“Conceder batidas por danos sen
unha previa verificación dos mesmos
é un desatino, desatino que algunha
sociedade de caza aproveitará para
organizar cacerías en lugares onde
non son necesarias, e nas que uns
cantos pseudocazadores lle darán
gusto ao gatillo sen compaixón”.

“A temporada de caza deste animal
debería estar comprendida entre me-
diados de agosto (agosto y setembro
tan só en puntos concretos, e de xeito
selectivo, onde se constaten notables
danos, e non en todos os lugares do
tecor) e finais de decembro, e nada
máis. É unha auténtica desvergoña,
unha animalada, cazar xabarís no
mes de febreiro, e moito máis aínda
en Tecores nos que non se realizou
ningunha batida en agosto e setem-
bro (nestes meses están más xustifica-
das porque é cando se observan máis
danos, e, por outro lado, non cadran
coa a época habitual de cría)”. 

“Hai que recoñecer que existen
certas pezas de caza que sempre van
xerar algún dano, especialmente na
agricultura, que hai que minimizar
con certos recursos (cerrumes, pasto-
res eléctricos, batidas incruentas ou
dispersión con cans, instalación de
comedeiros…), pero nunca con una
actividade venatoria desmedida”. 

“En Asturias, por exemplo, hai

moitos tecores dunha extensión simi-
lar a eses coutos ‘moi prexudicados’
con un índice de capturas que triplica
a destes e, sen embargo, non se consi-
deran zonas con unha desmesurada
densidade de poboación, nin os da-
nos ocasionados lles obrigaron a
adoptar medidas tan excepcionais co-
mo as que se estableceron en Gali-
cia”. 

“Alguén (federacións, sociedades,
grupos de cazadores racionais…) de-
bería tomar partido no asunto, pen-
sando en que o xabaril é a peza que
está sustentando a actividade da caza
maior en Galicia, nuns tempos en
que a “menor” se atopa en recesión”. 

“En conclusión, eu, que levo moi-
tos anos ‘tirado’ no monte, desinto
dos que aseguran que existe una su-
perpoboación de xabarís en Galicia,
que en calquera caso tampouco xus-
tificaría as medidas adoptadas por

Medio Rural, medidas que a medio
prazo poden afectar moi negativa-
mente no censo de poboación da es-
pecie e, en consecuencia, no deporte
da caza maior en Galicia”. 

Nestes medios achei á Viri morta
nun recuncho do cortello, unha fe-
mia de xabaril que inspirou a fábula
‘Memorias de Viriato’, onde se poñí-
an a parir aos desaprehensivos. De-
bruzado nun saínte da parede caeu-
me a bágoa, pensando no mal que lle
fixen ao privala da liberdade durante
tantos anos. Pero, coa mesma, pú-
xenme de novo a cavilar.

“Pregunto qué preferirá, posto no
caso, un animal salvaxe coma este: se
morrer de vello nun penumbroso
pendello, ou morrer afogado na pe-
numbrosa barriga da súa nai, abatida
un día calquera do mes de marzo, ou
de febreiro, o mesmo dá. ¡Quen sa-
be...!”. w
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Comenzamos neste mes de xuño unha nova sección en ‘Galicia Cinexética’ na que mes a mes
daremos a coñecer as diferentes sociedades de caza que xestionan os tecores galegos. Nesta
ocasión, desprazámonos ata o concello pontevedrés de Sanxenxo para coñecer a Sociedade de
Caza a Lanzada da man do seu presidente, José Carlos Arosa Vázquez.

SOCIEDADES DE CAZA

30

SOCIEDADE DE CAZA A LANZADA 

Tecor A Lanzada

A
Sociedade de Caza A
Lanzada foi fundada
no ano 1962 para ser
refundada no 1982.
Conta cunha extensión

de 4.200 ha de terreo típico das Rías
Baixas, nas que se mesturan zonas de
monte baixo con matorral de toxeiras,
uceiras e carqueixas, con plantacións
de piñeiros e eucaliptais.

Posee un aproveitamento cinexéti-
co de caza maior e menor, sendo este
un tecor con un claro carácter collei-
ro. É o coello de monte a súa especie
raiña e pola que xuntan todo o seu es-
forzo para o seu mantemento e recu-
peración poblacional. O xabarín fai a
súa presencia neste tecor pero sen aca-
dar o interese que poida ter noutras
latitudes. Son enton os coellos, faisáns
e raposos as especies que fan as ledi-
cias dos 181 socios cos que conta esta
sociedade.
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-Como presidente desta Socieda-
de de Caza, ¿qué nos podes decir da
Sociedade e do Tecor que vostede
preside?

-Pois comenzando pola Socieda-
de, decir que a xunta directiva a cal
presido esta formada por un equipo
con moitas gañas de traballar e de
facer cousas pola sociedade e os
seus socios porque estamos con-
vencidos que co esforzo noso e de
todos, a caza neste Tecor pode ir a
mais. Moita xente tan so asocia San-
xenxo con praia, e aparte de iso,
Sanxenxo tamén ten monte e creo
que un monte que con melloras, é
moi axeitado para o coello.

-¿Qué traballos de xestión cine-
xética esta levando a cabo esta So-
ciedade?

-Esta nova xunta directiva ainda
está nos seus primeiros pasos de an-
dadura, xa que comenzamos este
proxecto no pasado mes de abril.
Pero adiántoche que temos o coello
como un dos nosos principais ob-
xetivos. Queremos cuidalo ao má-
ximo para que ano tras ano a súa
presenza se manteña ou incremen-
te.

Aparte diso, realizamos os traba-
llos normais que pode levar calque-
ra sociedade de caza e tamén esta-

mos moi implicados en realizar ano
tras ano a Feira de Cans de Villa-
longa que xa fai 21 anos que tivo lu-
gar a súa primeira edición.

-¿Qué traballos realizáis en prol
do coello de monte?

-Facemos melloras no hábitat co-
mo sembras e desbroces para que o
coello teña alimento e terreo aberto
para que non afogue co incremento
da maleza. Temos 4 biotopos e aca-
bamos de rematar de construir ou-
tros dous, tamen dispoñemos de
xaulóns de fijación de población e
contamos cun parque de aclimata-
ción para os coellos para que se
aclimaten antes de ser postos en se-
miliberdade e despois en liberdade.
Libéranse anualmente entorno a
150 faisáns e 1.000 coellos. Nestes
traballos teño que destacar a dedi-
cación do noso vocal Luis Vázquez
Prieto, xa que adica moitísimas ho-
ras en prol da sociedade.

-¿Cáles son as posibilidades cine-
xéticas cas que conta o socio?

-Pois aparte do normal de cal-
quer cazador de calquera sociedade
de caza. Decir que aquí dispón
dunha zona de adestramento para
os cans de caza de 800 ha, dispo-
ñense de tarxetas de invitación por
día a un prezo de 30 euros, etc. 

-¿Cómo ve vostede o presente e
futuro da xestión do Tecor da So-
ciedade de Caza?

-Pois o presente vemolo ben, es-
tamos dando os primeiros pasos e
estamos a espera de obter os pri-
meiros resultados dos traballos le-
vados a cabo para a mellora do coe-
llo e nun par de meses facer balance
da xestión vendo as medidas que
deron resultados positivos e cales
negativos, así como posibles pro-
xectos futuros. 

O futuro vémelo con posibilida-
des para un mellor funcionamento
da sociedade e con mellores condi-
cións cinexéticas para o socio. Te-
mos problemas e vámolos seguir
tendo e tentarémolos arranxar. Vé-
ñenseme a cabeza agora pequenos
inconvintes como son a depreda-
ción e a necesidade dun control de
predadores, o avance da masa fores-
tal e a dificultade económica para
levar a cabo melloras no hábitat, a
necesidade dun vallado en perfecto
estado en determinados tramos da
autovia, etc. 

JOSÉ CARLOS AROSA VÁZQUEZ 

Presidente da Sociedade
de Caza A Lanzada
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SOCIEDADES DE CAZA

Sociedade de Caza A Lanza-
da Tecor A Lanzada

Extensión: 4.200 ha.
Socios: 181.
Cuota anual: 100 euros.
Zona de Adestramento: 800 ha.
Tarxetas invitacións: 30 euros.
Presidente: José Carlos Arosa Vázquez.
Vicepresidente: Vicente Bouzada Neira.
Secretario: Eugenio Insua Roel.
Tesoureiro: Manuel Otero Pombo.
Vocais: Luis Vázquez, Luis Ojea, Luis Gon-
zaga, Javier Aguín, Miguel Sartal, Roberto
López e Manuel Torres.

Se queres dar a coñecer a tua socie-
dade de caza e tecor, ponte en con-
tacto con nós. 

Tel.: 981 562 777 / 619 644 006  

Email: info@galiciacinexetica.com
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Sendo suscriptor PODERÁS POÑER GRATIS pequenos 
anuncios tódolos meses nesta sección, so tes que chamar o 981 562 777 

ou enviar un e-mail a info@galiciacinexetica.com

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

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

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 Grif-
fón de 4 anos. 40 cms de talla. Ca-
zando coello e tamén vai moi ben a
lebre. 
Tel.: 628 850 694 (Chamar noites)

Véndese Basset Leonado cazando
coello a toda proba en calquer te-
rreo. Tel.: 609 327 871

Véndense cachorros de Petit Basset
Griffón Vendeen. Pais con cartilla
de traballo. Tamén se venden ca-

chorros 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 media-
na de Leonados de Bretaña, pais
traídos de Francia. 
Tel.: 699 463 938.

Véndense cahorros de Yack Terrier,
pais cazando o xabaril. Desparasita-
dos e vacunados. Tel.: 678 894 911.

Véndense 2 cans de coello. Próban-
se no monte. Tel.: 677 118 584 
(Chamar tardes).

Véndese unha Podenca cazando
coellos a toda proba.
Tel.: 677 118 584 
(Chamar tardes)

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

Véndense cachorros de Podenco,
pais cazando coello. Boa raza. Pre-
zo 100 euros. Zona de Pontevedra.
Tel.: 685 485 394

Véndense cachorros de Podenco
Andaluz e Portugués. Zona de Pon-
tevedra. Tel.: 619 701 691

Véndense Setter Inglés de 6 meses
de idade. Boa liña de caza. Con mi-
crochip e L.O.E. Prezo 450 euros.
Tel. 650 511 219

Véndense cachorros, 2 machos e 2
femias, cruce de Bruno de Xura con
Sabueso. Pai cazando a traílla, lim-
po, e na cazando a solta. Moita na-
riz. Entregaranse vacunados e des-
parasitados. Tel.: 679 277 412

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

Venta de asexos de corzo da Socie-
dade de Caza “O Moucho” en Pol -
provincia de Lugo. 
Precio de 450 euros + guía. 
E-mail: maryebra@alcia.es. 
Tel.: 662 373 366

Accións de caza na zona norte de
Toledo. 1.000 Ha. Perdiz abundan-
te, coello, tordo, pomba e arcea.
Tel.: 659 462 313

A NOSA FEIRA
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