
O
noso protagonista
emprega, tanto pa-
ra criar como para
cazar, o pointer e o
setter, pero a raza

que máis utiliza e o setter: “Son máis
duros para estes montes e este clima;
o pointer tamén funciona, pero o fi-
nal da xornada, o non teren moito
pelo, saen cheos de feridas, xa que na
zona que cazo eu o monte e moi pe-
chado”. Os setters que emprega son
descendentes do criadeiro de Raden-
tis, De Baldio, De Larrañazubi, De
Piedrallada e de Zufaria e os pointers
Dos Desmontes e de Valdeorras.

Para o noso protagonista este ano
foi un bo ano de perdices e de arceas,
obtendo uns números envexables
nos 3 tecores nos que caza, A Mu-
xiana, A Xunqueira e San Vicente de
Vimianzo.

O noso cazador abatiu a primeira
arcea da tempada no Tecor de A
Xunqueira, “un lugar cheo de carba-
lleiras, muiños vellos e regachos…
Cando estas cazando nesta zona esta
semella que ten maxía porque é os-
cura e húmida, ten algo diferente”,
nos comenta Víctor.

Ese día, o noso protagonista ache-
gouse, como en tódalas xornadas de
caza, a canceira a coller os cans. Ese
día decidiuse por sair o monte cunha
setter que lle regalara o seu compa-
ñeiro de caza, filla dunha cadela que
él lle regalara no seu dia. “Animeime
a coller a cadela por saber que tal se
desenvolvía porque ten moi boas ex-
pectativas”, dixo Víctor.

A maña era moi húmida, a chuvia
non daba respiro, pero o noso caza-
dor colleu a súa Benelli Becaccia Su-

perlixeira con cano de 60 cm, unha
arma moi axeitada para esta modali-
dade de caza, e alimentouna con mu-

nición do 10 e 11 minimagnun de 40
gramos. Antes de meterse ao monte
e as zonas querenciosas desta migra-

toria, Víctor acostuma a pasear un
pouco os cans e así asentalos despois
do ímpetu co que saen do remolque.
A primeira hora de caza transcorriu
con normalidade ata que cando bai-
xábamos por preto dun deposito de
auga a cadela comenzou a facer unha
guía ata que quedou de mostra, in-
móvil. “Ahí a temos”, dixo Víctor.
Achegámonos a ela, xa que nos sepa-
raban preto de 300 metros, o bipper
non deixaba de soar, o noso protago-
nista situose preto da cadela, intuin-
do a posible fuxida da becada e así
ter garantías no disparo. Cando o
noso cazador estaba xa máis ou me-
nos preparado para o lance final, a
esquiva e axil arcea emprendou o
voo que foi cortado dun certeiro dis-
paro polo noso protagonista. “¡Co-
bra! ¡Cobra!”, lle di Victor a cadela,
e esta desapareceu entre a espesura
ata que en poucos intres se achegou
o seu dono portando a arcea. Víctor
aloumiñou a cadela, gardou a arcea e
seguiu cazando. 

Nesta xornada non se darían máis
lances pero a caza da arcea e así, sa-
crificada, con poucos abates pero no
que a caza salvaxe e o cazar de ver-
dade son os seus ingredintes. w
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Víctor Moreira é un cazador nativo de Cee que leva practicando a caza dende os 18 anos. É
un apaixoado de calquer modalidade cinexética pero a que máis lle fascina é a da arcea. 
Propietario do afixo Brañas de Codesos, nome este por ser él nativo da aldea de Cee chamada
Co Desos, desfrutaremos con él do primeiro lance tras as arceas na pasada tempada.

Redacción

O noso protagonista escudriñou cada 
regateira e recuncho do monte na 
búsqueda das esquivas 
picudas.

O noso protagonista abatiu a primeria arcea da temporada no Tecor de A Xunqueira, un lugar
con carballeiras, muiños vellos e ragachos.
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