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Lembra: “A caza que 
practicas co teu can 
non é un deporte” 
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EDITORIAL: OUTRO ANO MAIS 
 
Estimado/a cazador/a coa entrada deste novo mes e dun número máis de “Tecores” queremos 
facernos eco do que representa o comezo da maior nos nosos montes, pero moi especialmente 
do complicado que foi dar chegado tamén ós nosos agricultores, agardando que noite tras noite 
os “nosos” xabaríns non lle poñan fin a unha inversión custosa na colleita. É probable que o 
retorno dos ladros ó monte e dos estrondos das nosas armas encha de tranquilidade ós nosos 
veciños/as que están a piques de colleitalo cereal, as patacas, as vides ou o millo, por 
desgraza convértese tamén nunha data esperada polos xestores dos Tecores e por unha 
Administración que na maioría dos casos non se pronuncia e aproveita as nosas divisións e 
faltas de concreción na determinación de obxectivos básicos para o mantemento da caza social 
tal e como a coñecíamos ata o de agora na nosa terra. 
 
Este é o momento de non volver a esquecernos dos problemas que nos plantexan os danos 
nos cultivos as especies cinexéticas. Que o momento de entregarnos á luxuria e paixón da 
caza non nos afaste en exceso dunha realidade crúa e sobre todo cuantificable. 
Agora deixamos o tempo de recoller sinaturas, de escoitar e comprender ós veciños/as 
afectados, de tramitar diante da Administración medidas que poidan paliar os danos que 
produce a caza maior nos cultivos, ese intre no cal toda a xestión dos nosos tecores dependía 
única e exclusivamente da capacidade de aguante e resistencia dos nosos labregos e 
labregas. 
 
Agora esquecemos que seguimos a ser os “responsables” dos danos que produce a caza 
maior, que temos unha lexislación que certamente é a sentenza final para rematar coa caza 
social. Que existe un frecha que apunta directamente ó noso colectivo cando se pulsa calquera 
teléfono da Administración para queixarse polos danos. ¿Cantos de nós colaboraríamos 
asociativamente coas entidades que xestionan os tecores de termos que afrontar o custe dos 
danos en cultivos? ¿Cantos de nós preguntamos como non existe ningún tipo de seguro que 
nos ampare polos danos en cultivos, ó contrario que ocorre cos sinistros na circulación viaria?  
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Sen dúbida que polo amor que lle temos á nosa 
paixón e á nosa terra o faríamos, pero 
certamente é algo a ter en conta cando de 
asociacións sen ánimo de lucro falamos, e aquí 
é onde calquera día nos aparecerá unha 
sombra amparada por “figuras” cinexéticas que 
teñen o lucro entre os seus obxectivos e 
aplicará a selección natural diante dos 
practicantes da nosa actividade que xa todos 
sabemos como se mide. 
 
Agora esquecemos que unha parte moi 
significativa dos afectados/as polos danos, non 
poden facer efectiva ningún tipo de axuda por 
parte de Administración autonómica, quen ideou 
un sistema de axudas para agricultores 
profesionais, un sistema que ó final é 
empregado para non poder dispoñer de cifras 
exactas e da realidade que está a supoñer o 
avanzado proceso de abandono do medio rural, 
o que propicia o medre destas especies, pero 
sobre todo para o que é máis importante, para ir 
tirando. Mentres se vai tirando ninguén se 
preocupa, non pasa nada, os labregos dan 
voltas dun lado para outro para tentar recoller 
unha bágoa, a veces tantas voltas que desisten, 
incluso as veces desisten de poñernos fronte a 
fronte coa Lei. Ó noso entender non podemos 
ser cómplices deste tipo de situación, a nosa 
obriga é ser solidarios e ter en conta á 
poboación do rural á hora de abordar e de por 
riba da mesa este problema, para que entre 
todos poidamos afrontar solucións concretas e 
eficaces para esa especie en extinción, os 
labregos, e con eles o noso país, e para nós, 
quen afrontamos a repercusión dunha serie de 
consecuencias naturais sobre o abandono do 
campo e a proliferación das especies de caza 
maior como se dunha estratexia de repoboación 
xurdíramos, talmente como se nos 
esquecéramos da problemática do coello e da 
perdiz rubia. 

En que momento os lexisladores e a 
Administración actual van comprender que non 
somos os propietarios de todos os terreos 
cinexéticos, que legalmente non podemos 
atallar os problemas producidos polos danos, 
que en beneficio de toda a sociedade e do 
medio ambiente non se debese promover a 
extinción destas especies, pero amigo, cando 
nos apretan e non temos outra saída... 

¿Chegará o momento no cal a administración e 
a sociedade teña que plantexarse a 
recuperación do xabarín, como parece tratarse 
agora ó lobo? ¿Para cando seremos capaces 
de afrontar cara a cara e todos xuntos que non 
podemos asumir ser os únicos responsables 
dos danos producidos polas especies 
cinexéticas? Sen dúbida ese será o momento 
no que poidamos dicir que comezamos a 
abordar unha solución real e efectiva. 

 

Samuel Juárez visitou as instalacións do 
Centro Cinexético de Mouriscade 

O conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, 
visitou hoxe 8 de agosto de 2010 as 
dependencias do Centro Cinexético de 
Mouriscade e a granxa de cría de perdices 
situada nesa mesma granxa. Na visita estivo 
acompañado polo director xeral de 
Conservación da Natureza, Ricardo García-
Borregón; polo xefe territorial da Consellería, 
Gerardo Zugasti Enriquez; polo alcalde de Lalín, 
Xosé Crespo Iglesias; e polo presidente da 
Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán. 

A visita comezou cunha breve explicación por 
parte da xefa de servizo da Finca Mouriscade, 
María Hermida, sobre os datos actuais do 
laboratorio para logo facer un breve percorrido 
polas súas instalacións. Seguidamente, as 
autoridades trasladáronse ao entorno da Casa 
da Finca para seguir polas instalacións da 
Granxa Gandeira. Por último, visitaron o 
albergue e a área de fins sociais que contén un 
club hípico, unha área recreativa e un centro de 
diminuídos psíquicos. 

Centro Cinexético 

Na Finca de Mouriscade existen catro áreas de 
traballo repartidas en 44 hectáreas. O 
laboratorio para alimentación animal, creado no 
ano 1990 pola Deputación Provincial de 
Pontevedra, realiza diversas actuacións 
encamiñadas ao análise de potabilidade de 
augas, forraxes, pensos e materias primas. 
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A área de explotación gandeira desenvolve un 
programa de mellora xenética para os gandeiros 
da provincia de Pontevedra. Este programa está 
coordinado dentro do Programa de Mellora 
Gandeira da Consellería do Medio Rural, que 
aporta embrións de alto mérito xenético e 
asistencia técnica mediante convenio coa 
Federación Frisona Galega (Fefriga). 

 
 

Granxa de perdices 

Medio Rural conta cunha granxa de cría de 
perdiz na Finca Mouriscade que se centra no 
programa de recuperación das poboacións 
desta ave autóctona en Galicia mediante a 
obtención de reprodutores xenéticamente puros 
para subministrar perdiz autóctona, rústica e 
resistente, capaz de rexenerar poboacións 
silvestres aos TECORES que están realizando 
medidas de fomento das súas poboacións. 

 

Medio Rural aumentou o orzamento das 
axudas para paliar os danos producidos polo 

xabaril en cultivos agrícolas 

Como fai tódolos anos, a Consellería do Medio 
Rural publicou o 19 de abril no Diario Oficial de 
Galicia a orde reguladora das axudas para 
compensación a favor dos afectados polos 
danos causados por xabaril nos seus cultivos 
agrícolas. Os beneficiarios poden ser todos 
aqueles agricultores profesionais, entendendo 

como aquela persoa física titular dunha 
explotación agraria, gandeira ou forestal, e as 
sociedades agrarias de transformación (SAT), 
así como cooperativas de explotación 
comunitarias de terras. 

Canto ao importe das axudas, calcúlase 
segundo a valoración dos cultivos danados, 
establecendo como importe máximo, por ano e 
beneficiario, a contía de 1.500 euros. Estas 
axudas son incompatibles coas que se soliciten 
polos mesmos feitos en parques naturais 
dependentes da Administración autonómica; así 
como coas cantidades percibidas en concepto 
de indemnización polos mesmos danos 
derivados dun expediente de responsabilidade 
patrimonial. 
 
As axudas comprenden os danos producidos 
polo xabaril nos cultivos agrícolas dende o 1 de 
outubro de 2009 ata o 30 de setembro de 2010. 
O prazo para formalizar as solicitudes remata o 
15 de outubro de 2010, polo que aqueles 
titulares de explotacións que as vexan 
damnificadas aínda entran en prazo para a 
correspondente solicitude. Os titulares destes 
cultivos deberán comunicar os incidentes á 
Consellería do Medio Rural nun prazo máximo 
de sete días dende a produción do dano. Os 
afectados poderán facelo a través do teléfono 
do 012 ou mediante o servizo de denuncia por 
Internet en https://www.xunta.es:444/caza/. 
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Asemade, Medio Rural quere puntualizar que a 
Administración non é directamente responsable 
de pagar os danos provocados por estes 
animais, agás nos terreos da súa propiedade –
nos que existan figuras de protección que non 
permiten a caza– ou nos terreos de 
aproveitamento cinexético común. 

Orzamentos 
No ano 2006 dedicáronse a este fin, nos 
orzamentos da entón Consellería de Medio 
Ambiente e Desenvolvemento Sostible, un total 
de 100.000 euros; no 2007, a cantidade foi de 
60.000 euros; no 2008, de 120.000 euros; no 
2009 de 124.300 euros e para o presente 
exercicio a contía que figura nos ornamentos da 
Consellería do Medio Rural é de 250.000 euros, 
é dicir, a mais elevada, con diferenza, desde o 
inicio destas axudas. Trátase asemade dunha 
cantidade orzamentaria inicial, que pode 
ampliarse segundo as necesidades. Medio 
Rural está a tramitar os expedientes de axuda –
como fai todos os anos– e os beneficiarios 
cobrarán a axuda que lles corresponda segundo 
a normativa vixente. 

 
 
 
 
 

Solicitud de ampliación del Tecor "A 
Goberna-Regueiro" OU-10.211 

Consellería de Medio Rural. Xefatura Territorial. 
Ourense. Servizo de Conservación da Natureza. 
Na Xefatura Territorial de Ourense da 
Consellería de Medio Rural (Servizo de 
Conservación da Natureza), don José Ramón 
Salceda Balboa, como presidente da Asociación 
de cazadores A Gobena-Regueiro,  
representante do tecor societario "A Goberna-
Regueiro" OU-10.211, dos montes veciñais en 
man común (MVMC): Oural e Costa de 194 
hectáreas, propiedade dos veciños de Lebozán 
e Busto do concello de Beariz. Unha vez vista a 
solicitude, e tendo en conta o establecido no 
artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
Lei de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo 

común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de 
xaneiro), este servizo publica este anuncio, co 
fin de que calquera persoa física ou xurídica 
poida, no prazo dun mes, contado a partir da 
publicación deste anuncio, examina-lo 
expediente e presentar tódalas alegacións que 
consideren oportunas no Servizo de 
Conservación da Natureza da Jefatura territorial 
de Medio Rural, (rúa do Paseo, 18 - 5º, 
32003 Ourense). Ourense, 28 de xullo de 2010. 
O xefe territorial de departamento. Asdo.: 
Ricardo I. Vecillas Rojo. Consellería 

 
 
Cazador: Queremos contar coa túa opinión. 
Podes porte en contacto connosco a través 
do correo electronico unitega@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

Se desexas formar parte de UNITEGA como
socio/a, colaborador/a, ou integrar ao teu
Tecor, achéganos os teus datos ou recorta
este anaco e envíanolo ó noso enderezo: 
 
Nome do Tecor: .................................................... 
Matrícula do Tecor: ............................................... 
Nome: ................................................................... 
Apelidos: ............................................................... 
Enderezo: ............................................................. 
C.P. .................Poboación: ................................... 
Provincia ............................................................... 
Teléfono ................................................................ 
E-mail .................................................................... 

Privacidade: O tratamento dos datos persoais está axustado á
normativa estabelecida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (BOE
14/12/1999), e normativa de desenvolvemento. 


