
A
o tratarse dunha ave
migratoria a maior
ou menor abundan-
cia desta especie ci-
nexética nos nosos

tecores rixese por parámetros que
atenden, primordialmente, as condi-
cións climáticas de correntes e tem-
peraturas no centro e norte de Euro-
pa, que empuxan a estas picudas as
nosas terras. Polo tanto, o cazador
de arceas xogará sempre coa impre-
dición da presencia ou non da alcu-
mada dama do bosque.

Por iso, nestas liñas, Galicia Cine-
xética quixo coñecer a opinión de di-
ferentes cazadores de arceas das ca-
tro provincias galegas que, xornada
tras xornada, están a percorrer os
querenciosos montes galegos na
procura das arceas, e son eles, a pe de
monte, os que nos darán informa-
ción de primeira man, de cómo esta
a resultar esta primeira parte da tem-
pada, así como características e com-
portamentos desta misteriosa ave. 

Víctor Moreira Graiño
BECADEIRO NOS TECORES DE MUXIA-
NA, CEE, VIMIANZO E UMBRÍA
“Esta primeira parte da tempada de
caza de arceas estivo marcada por

Chegamos ao mes de xaneiro e con él comenza un novo ano, data esta que tamén pode
marcar o fin da primeira parte da tempada de arceas e comenzo da segunda, xa que en
moitos Tecores de Galicia se prolongará ata o vindeiro 5 de febreiro. Unha caza de
sombras no máis espeso e duro monte galego que cada ano ten enmeigados a máis
cazadores galegos, por ser, sen dúbida algunha, unha caza salvaxe e que require o
máximo esforzo do becadeiro.

Redacción

As entradas de
picudas en Galicia
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A CAZA EN...
¿CÓMO ESTÁN A SER AS PRIMEIRAS XORNADAS 
DE CAZA DE ARCEAS NOS TECORES GALEGOS?
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unha entrada producida na derra-
deira semana de novembro e primei-
ra de decembro. Nesas datas e poste-
riores a chegada de becadas
produciuse nunha cantidade normal
e parte destas picudas, nos días poste-
riores, estivéronse reuvicando debido
as condicións que presentaba o te-
rreo. Ata o momento, non podemos

falar dunha boa entrada de arceas,
nin aquí en Galicia nin no resto da
cornisa cantábrica xa que eu teño
compañeiros que cazan en Asturias,
Navarra e Cantabria e a cousa esta
sendo semellante ao que ocorre aquí.
Poucas arceas e difíciles de cazar po-
de ser a definición do que esta dando
de si estas primeiras xornadas”.

Antonio González Álvarez
BECADEIRO NOS TECORES DE TRAZO EN
A CORUÑA, MONDOÑEDO E CARBALLE-
DO EN LUGO, CELANOVA EN OURENSE E
SALCEDA E O ROSAL EN PONTEVEDRA 
“A chegada das arceas a Galicia a
estas alturas da tempada, foi como

norma xeral escasa. Dándose unha
pequena entrada nos primeiros días
de decembro que se distribuiu de
forma homoxénea por todo o terri-
torio galego, redistribuíndose poste-
riormente nas siguientes semáns por
atoparse en algunhas zonas con
pouca humidade no terreo, motiva-
da pola longa sequía que tivemos
ata esos momentos durante boa
parte do ano.

Os tecores galegos nos que prac-
tiquei este ano a caza da arcea fo-
ron: Trazo en A Coruña, Mondo-
ñedo e Carballedo, en Lugo;
Celanova, en Ourense; e Salceda e
O Rosal, en Pontevedra. Sendo en
todos eles moi semellante a densi-
dade desta migratoria existentes
nos seus montes. 

Nembargantes, teño noticias de
que na bretaña francesa existe unha
cantidade superior de becadas á me-
dia de outras tempadas, polo que
cun pouco que enfríen as temperatu-
ras (moito máis calurosas que os va-
lores normais destas datas) e nos
axuden un pouco os ventos, seguro
que poderemos ainda gozar dalgun-
ha xornada interesante no que que-
da de tempada.

A escasez de arceas sufrímola en
toda a cornisa cantábrica, estando so-
amente este ano un pouquiño 
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Moitas veces, o becadeiro tan so pode ver
a sombra da arcea na espesura do monte.

Víctor Moreira, cunha boa percha 
de arceas acadada na presente tempada.

Antonio González, amósanos unha arcea
abatida nas primeiras xornadas.
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mellor ca nós as rexións máis orientais
tales como Cataluña e as Baleares”.

Fabian Barge Vilela
BECADEIRO NOS TECORES DE CEDEIRA
E ORTEGAL
“Podese decir que houbo unha en-
trada bastante curiosa nos primeiros
días de decembro; pero, os poucos dí-
as, as arceas desapareceron xa que se
desprazaron máis ao centro e sur da
comunidade. Creo que non vai ser
unha moi boa tempada de becadas
nesta zona norte, a chegada de arceas
aquí rixese moito polos ventos e se-
gundo estiven mirando, semella que
nas vindeiras semans os ventos favo-
receran a entrada de arceas a zonas
de Italia. Pero haberá que agardar o
que sucede nos vindeiros días coa
chegada do frío”.

Camilo Pacios Viso
BECADEIRO NOS TECORES DE PEREIRO
E LUINTRA
“A entrada de becadas e moi irregu-
lar nestas zonas ao igual que ocorre
no resto de tecores próximos, nas pa-
sadas tempadas tivemos unhas xor-
nadas moi entretidas e cunha abun-
dancia moito mellor que a que se esta
a producir este ano. Aquí non houbo
ata o momento unha verdadeira en-
trada, co cal é unha sorte que nunha
saída o monte consegas ver unha ar-
cea, cando en anos anteriores movias
tres ou catro. O cambio de tempo po-
de favorecer que cheguen arceas pero
eu creo que xa é demasiado tarde”. 

Jaime Villaverde Balado
BECADEIRO NO TECOR MONDARIZANA
“En contra do agardado polas altas
temperaturas co que comenzou a
tempada e que nos facía supoñer que
este sería un mal ano de arceas, a re-
alidade é que polo menos na zona de
Mondariz e comarca está resultando
unha temporada excelente, cunha
entrada aceptable a primeiros de no-
vembro, estando estas arceas bastan-
te dispersas, pasando ao final de mes
a ocupar xa os lugares querenciosos
que habitualmente ocupan, sendo
razonablemente normal levantar
entre 2 e 4 durante a xornada. Cabe
sinalar que como xa esta sendo habi-

tual estas aves están moi recelosas de
todo o que se move polos seus domi-
nios, levantándose moito antes de
que o can poida chegar a realizala
mostra, polo que si se caza con cans
que van largos non será difícil que
estando estos de mostra, cando che-

guemos xa non estará a nosa apre-
ciada peza e non habremos, nin si-
quera haber visto a súa fuxida.

A previsión para o resto da tempa-
da, basándome na experiencia de
anos pasados, é moi boa posto que
cando o clima empeora esta zona é

A CAZA EN...
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Son datas estas nas que as arceas ocupan as perchas dos cazadores galegos.

O xoven cazador Ángel Pillado co resultado dunha xornada tra-las picudas.
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bastante querenciosa para as nosas
amigas as arceas”.

Antonio González Chain
BECADEIRO EN DIVERSOS TECORES DA
PROVINCIA DE LUGO
“O que diferencia un bo can de ar-
cea de outros é o tesón, son moitas as
xornadas nas que o can terá que
bregar dando monte para atopar
dous ou tres ‘calientes’, a pasión pola
arcea resulta tan incomprensible nos
cans como nos seus amos, pois non
lles invade o desánimo anque o
monte, xornada tras xornada, seme-
lle un deserto.

Esta tempada está poñendo a pro-
ba aos auténticos apaixoados na ca-
za da arcea, cando escribo estas li-
ñas, mediados de decembro, o
balance da tempada non podría ser
máis negativo.

A mediados de novembro houbo
unha tímida entrada, sen dubida,
arceas que viñan movidas polas pri-
meiras nevadas na Cordilleira
Cantábrica, esas arceas que en se-
tembro xa se viron polo País Vasco
e Navarra, poucas e adultas, quizá
a primeira oleada da migración; sen
embargo, os ventos non foron pro-
picios, máis ben ao contrario con
dous temporales de vento Sur a fi-
nais de octubre, coa primeira lua de
novembro o tópico refraneiro tra-
bucouse e en Santos os corzos ainda
amosaban a corna, os mosquitos
castigábannos nas nosas xornadas
tra-las perdices, os carballos non ti-
raran a folla e o termómetro volví-
ase louco, cazábamos en mangas de
camisa cando teríamos que ir ben
arroupados de tecido polar.

A tónica a día de hoxe, no que, por
certo, nos atopámos ante outro tem-
poral de vento sur, é a escasez, hai
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As características do terreo onde se 
desenrola á caza da arcea, dificulta a 
realización de instantáneas.

Sen dúbida, os resultados acadados na caza desta migratoria van moi ligados a calidade dos
cans coas que se practica.

Os resultados dos campionatos provinciais
e galego de arceas non animan a que sexa
esta unha gran tempada de arceas.
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poucas arceas, a maioría adultas ou
xóvenes que mudaron o que pode-
ría ser indicativo dun bo ano de
cría, na provincia de Lugo e en Ga-
licia, en xeral, as arceas que se ven
xa se consideran da familia porque
se reducen a dous ou tres vellas co-
ñecidas, difíciles, complicadas, moi
emboscadas e que a duras penas
aguantan a mostra dos cans.

En un ano normal o lóxico sería ir
atopando arceas en zonas altas, na
franxa costeira e montañas pegadas
ás rías, zonas de entrada por exce-
lencia, logo coas primeiras xeadas a
migración iría desprazándose aos te-
cores do interior, pero con estos va-
lores do termómetro esta situación
non sólo se antoxa como imposible,
sinon que é a evidencia demostrada
xornada tras xornada, proba delo
foron os campionatos provinciais e
galego de arcea nos que as capturas
foron paupérrimas.

Non podo afirmar que o cambio
climático sexa o culpable, moitos din
que se trata de ciclos, pero ano tras
ano o que se constata é que as arceas
entran máis tarde e por lóxica tam-
bén tardan máis en abandoarnos, fa-
lar dun cambio de datas no calenda-
rio cinexético retrasando o peche
sería tildado por algúns como unha
temeridade. 

Sen embargo, creo que habería
que ser más permeable á hora de fi-
xar un calendario pois habrá que
replantexarse si a migración das ar-
ceas de fai vinte anos ten algo que
ver coa de hoxe en día, sobre todo
cando nos chegan noticias de que en
outras zonas, léase norte de Catalu-
ña, Baleares e incluso Levante e
Andalucía gozan dunha abundan-
cia descoñecida.

Sen  duda  o s  ‘Arcee i ro s ’  na
nosa carta aos reis  magos pe-
dímosl le ,  polos  ‘bajinis ’  e  s in
que se entere o veciño que en
xaneiro sople norte e ben frío.

Feliz ano, que sexan felices e co-
man perdices, porque arceas este
año... comerán poucas”. w

A CAZA EN...
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Antonio Chaín móstranos o seu setter,
compañeiro de xornadas na búsqueda da 

dama do bosque. 

Jaime Villaverde co seu
equipo de cans no remate
dunha excelente xornada
cinexética.
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Un claro exemplo do intrincado do monte onde se caza a arcea, no que o emprego de colares
e chocas fai se imprescindibles para atisvar o traballo dos cans.

Agardamos que nesta 
segunda parte da tempada as

arceas fagan máis entradas nos
montes galegos.

O setter inglés é unha raza 
intimamente moi relacionada
coa caza das becadas.
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