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Ao rematar a úl�ma glaciación o aumento de temperatura provocou  á expansión dos 

bosques. As carballeiras ocuparon os espazos abertos esteparios caracterís�cos dos 

climas fríos anteriores, sus�tuíndo as matogueiras por grandes areas arboradas. Os 

cabalos perdían o seu hábitat. A súa poboación descendeu, ata o punto que na maior parte 

de Eurasia desapareceron, conservándose unicamente aqueles exemplares que, 

perdendo a súa condición de animal salvaxe, foron domes�cados.

Desde aquel momento, a gandería, mediante rozas, queimas e pastoreo está a conservar 

estes espazos abertos. Por iso, a relación entre os homes e mulleres do noso pais é os seus 

cabalos é única, exis�ndo evidencias dunha poboación de animais en liberdade desde o 

neolí�co, como demostran a súa presenza no rexistro fósil ou en numerosos petróglifos.

Esta con�nuidade, o feito de que desde sempre haxa cabalos bravos en Galicia non ocorre 

na maioría de poboacións de cabalos salvaxes ou cimarróns do mundo, onde hai 

constancia de eventos de solta ou abandono de animais (mustang en EEUU, Brumby en 

Australia, Poni da Illa Sable en Canadá, etc). As circunstancias especiais de propiedade da 

terra en Galicia, con amplas superficies xes�onadas de xeito colec�vo posibilitaron a 

conservación dun sistema de cría respectuoso co medio ambiente estreitamente 

vinvulado coa nosa raza autóctona. 

Única fotogra�a dun Tarpán, o úl�mo morreu no 1875 no zoo de Moscú. Nótese a semellanza co 

cabalo de Pura Raza Galega, tamaño, orellas pequenas, grupa baixa, crinas poboadas, 

extremidades fortes e finas, soltadoiro curto e robusto, capa escura...
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A DEFINICIÓN DUN HABITAT, A CONSERVACIÓN DAS MATOGUEIRAS:

A publicación do DC 92/43/CEE coa finalidade de valorar entre outras cousas as diferentes 

comunidades vexetais de Europa supuxo o recoñecemento do valor dos queirogais como 

fonte de biodiversidade.Estas matogueiras caracterís�cas da fachada atlán�ca europea 

acubillan unha elevada diversidade florís�ca, incluíndo algunhas especies endémicas. 

Pero estas comunidades vexetais dependen do pastoreo, realizado principalmente por 

équidos e, en certas épocas do ano, por razas moi rús�cas de vacún. Dun pastoreo que 

promove a diversificación das comunidades vexetais en matogueiras abertas, limitando o 

desenvolvemento dos arbustos, toxos principalmente, e incrementando a 

heteroxeneidade espacial, creando céspedes onde se desenvolven unha can�dade de 

especies vexetais. Estas especies vexetais cons�túen unha comunidade herbácea 

caracterís�ca (Subalianza Violon caninae) con presenza de plantas de menor porte, como 

poden ser as pertencentes aos xéneros Merendera ou Narcissus, incapaces de 

desenvolvérense debaixo dos arbustos.

Ademais, os cabalos, pola súa resistencia, os poucos coidados que precisan e a súa 

capacidade para dixerir a lignina (compoñente da madeira), son quizais a mellor especie 

para o control de especies como o toxo, sendo capaces de reducir ata un 80% da súa 

biomasa foliar, principal material combus�ble dos incendios forestais en Galicia.

Serra do Xistral. Muras. Lugo.
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A INFLUENCIA NA CADEA TRÓFICA, A CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE:

O cabalo criado de xeito tradicional en semiliberdade está integrado na cadea trófica 

natural dos ecosistemas de media montaña galegos. A dieta do lobo, esta baseada en máis 

dun 25% nos poldros e preas equinas, sendo o poldro a presa máis frecuente na metade 

norte de Galicia, e a predación por lobo a principal causa de morte dos poldros. En certas 

zonas moi humanizadas como a Costa da Morte a presenza do lobo débese en grande 

medida á conservación das greas en semiliberdade.

Outras especies de interese coma os voitres (leonado e negro) tamén aproveitan este 

recurso xa que debido a que a lexislación sanitaria prohibe o abandono de cadáveres no 

monte , os cabalos, que moitas veces morren en zonas pouco accesibles e de dificil 

aparición, son devorados por estas aves antes de que os gandeiros poidan re�ralos, 

contando Galicia cunha boa poboación destas animais durante as estacións de primavera 

e  verano.

A creacións de cespedes entre as queirugas e toxos, facilita a presenza de especies 

herbívoras, moitas delas cinexé�cas (lebre, coello), e incrementa a diversidade e 

can�dade de insectos e dos animais que deles se alimentan (morcegos, aves insec�voras).

Adaptado de: “Ecología del lobo, del poni salvaje y del ganado vacuno semiextensivo en 

Galicia:interacciones depredador‐presa.” Laura Lagos Abarzuza. 

Foto: Francisco Lema. Costa da Morte.

A VINCULACIÓN CO SER HUMANO, A CONSERVACIÓN DUNHA PAISAXE CULTURAL:

O cabalo criado no monte, precisa poucos coidados pero sen embargo vincula fortemente 

aos seus propietarios co mesmo. Os propietarios, preocupados polos seus animais invisten 

traballo e tempo no coidado do monte, vixian os seus animais, desbrozan, realizan 

queimas controladas, cambian os cabalos a zonas con mellores pastos... e facendo isto 

conservan un sistema de cría tradicional, unha comunidade vexetal ameazada, unha raza 

autóctona en perigo de ex�nción, para ben ou para mal, unha poboación de grandes 

carnivoros, e unha paisaxe carácterís�ca na que o papel do ser humano é fundamental, 

estando integrado no que se debe considerar coma unha autén�ca PAISAXE CULTURAL.

Isto remata cunha das imaxes máis recoñecibles do noso pais, coma os percebeiros, os 

polbeiros ou os peregrins, os aloitadores e aloitadoras, agarrando con forza e técnica, a 

cabeza dunha egua nas RAPAS DAS BESTAS, ou CURROS, nun espectáculo sinxelo pero 

real, onde a loita convive co respecto polos animais e o amor pola conservación das 

tradicións. Tradción que cada ano xunta a milleiros de persoas en toda Galicia.

Rapa de Santo Tomé, O Valadouro. Anos cincuenta.
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O PAPEL DO CABALO DE PURA RAZA GALEGA:

No ano 1998, co apoio do Centro de Recursos Zooxené�cos de Galicia, gandeiros con 

exemplares das diferentes razas autóctonas en perigo de ex�nción asociáronse de cara a 

protección das poboacións destas razas. No caso do cabalo, non sería ata o 31 de 

novembro do ano 2005 cando se fundase Asociación de Criadores do Cabalo de Pura Raza 

Galega, PURAGA, aglu�nando á inmensa maioría de criadores de cabalo PRG. Tres anos 

despois recoñecíase oficialmente a PURAGA como única en�dade xestora do Libro de 

Rexistro Xenealóxico. Permanecendo así ata hoxe.

Desde o momento da súa creación traballouse para que a par�r dos milleiros de cabalos 

rús�cos que sobrevivían nos montes galegos, definir un proto�po que recollese a esencia 

do noso cabalo, a súa forza, axilidade, a súa resistencia e eficiencia nutricional, a súa 

nobreza e intelixencia. O cabalo de pura raza galega, supuxo a dignificación e valoración 

desta raza, destes animais, do seu sistema de cría e das implicacións medioambientais que 

este supón, intentando non só recuperar un magnifico �po de cabalo, se non tamén 

conservar unha cultura única loitando para que a sociedade recoñeza o importante papel 

que estes animais xogan no noso pais.

Implantación do programa sanitario. CMVMC Santa Maria de Esteiro.

O LIBRO XENEALÓXICO:

Os Libros Xenealóxicos son unha ferramenta para a conservación das razas en perigo de 

ex�nción. Permi�ndo levar un control actualizado sobre o censo ao tempo que diferenza 

aos animais polo seu valor xené�co. Os animais clasi�canse en función do número de 

proxenitores inscritos no libro en diferentes rexistros, (Rexistro Auxiliar: animais sen 

ningún proxenitor coñecido, Rexistro Defini�vo: animais cos catros avós coñecidos) de 

xeito que ademais de facilitar a súa escolma permítese a incorporación de exemplares con 

pais descoñecidos pero con altas puntuacións nas valoracións morfolóxicas realizadas no 

campo.

Os Cabalos PRG, como équidos rexistrados que son, teñen a súa propia documentación, 

pasaportes, microchips e NPU propios, xes�onados por PURAGA. Implican unha serie 

trámites propios, como a valoración aos tres anos de idade, que autoriza ao emprego do 

animal como reprodutor, e a par�r da cal pódese marcar co número frígore caracterís�co 

da raza, ou as análises de filiación para a comprobación da xenealoxía.

Documentos, an�go e novo, do cabalo de Pura Raza Galega.
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HISTORIA RECENTE DA RAZA:

A finais dos anos 80 dentro dunha corrente internacional de preocupación polo estado de 

conservación das razas autóctonas mundial, comézase a analizar a situación do chamado 

cabalo galego, poni galego, cabalo galego de monte ou faca galiciana desde sectores como 

a universidade, a administración e os propietarios dos cabalos. Realízanse as primeiras 

medidas e a descrición do seu proto�po racial en base á grande poboación de cabalos 

criados en semiliberdade en Galicia. 

En 1993 fanse os primeiros censos, no 1994, el Cabalo Galego de Monte queda recoñecido 

dentro del Inventario Comunitario de Razas Equinas en Peligro de Ex�nción. No ano 1997, 

xa baixo o nome de Cabalo de Pura Raza Galega recoñéceselle como raza autóctona en 

perigo de ex�nción quedando recollido no Real Decreto 1682/1997. Máis non seria ata a 

publicación do Decreto 149/2011, del 7 de xullo, polo que se establecía o Catálogo oficial 

de razas gandeiras autóctonas de Galicia, regulábase o recoñecemento oficial de PURARA 

como única en�dade xestora do libro xenealóxico, cando se aprobase o programa de 

conservación, mellora e fomento da raza.
Comezáronse a organizar concursos morfolóxicos para a selección e comercialización de 
exemplares. Agora, grazas á sinatura dun convenio coa Consellería do Medio Rural, 
estánse seleccinando e preparando exemplares para a prác�ca depor�va.

Concurso morfolóxico A Paleira 2009. Cabalo Lucero propiedade de Don Jose María Costa.

Ordenó, pues, la suerte y el diablo, que no todas veces duerme, que andaban por aquel 
valle paciendo una manada de jacas galicianas de unos arrieros yangüeses, de los 
cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de yerba y agua; y aquel 
donde acertó a hallarse Don Quijote era muy a propósito de los yangüeses…

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. Capítulo 15

PROTOTIPO RACIAL:

A pesar de que a existencia dunha raza de cabalos galega era e é unha realidade, con 

numerosas citas históricas, desde Plinio (siglo I d.C.), Estrabón, (63 a.C.), Silio Itálico (año 

102 d.C.), Miguel de Cervantes(S.XVI) ou o Pai Sarmiento (S. XVII), ata xa no século 

pasado,o veterinario Rof Codina, a non existencia dun proto�po nin dunha liña de cría, 

facía que estes animais pasasen desapercibidos, onde baixo o nome de cabalo do pais, 

entraba toda unha serie de animais que pouco a pouco se cruzaban sen un criterio fixo 

ameazando coa súa desaparición. 

Para a descrición do proto�po racial fixéronse centos de medicións e valoracións 

morfolóxicas de cabalos e fotogra�as an�gas. Destas medidas e observacións ob�vose o 

seguinte proto�po racial:

Os cabalos de Pura Raza Galega son animais de perfil recto ou subcóncavo, elipométricos e 

de proporcións sublonxilineas. Cunha altura á cruz de entre 1.20 e 1.40 M;, capa castaña 

clara, escura ou negra. Non poden ter ningún �po de despigmentación conxénita.Os seus 

movementos caracterízanse por unha reducida flexión dos xeonllos, facendo trancos 

económicos e longos que os predispón para a andadura.
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O CONVENIO PARA A DIVERSIFICACIÓN PRODUTIVA DO CABALO DE PURA RAZA 

GALEGA:

Desde o principio, en PURAGA ,enténdese que a conservación do cabalo galego pasa pola 

conservación das grandes greas de bestas bravas nos nosos montes, onde son a raza 

mellor adaptada e onde cumpren coa súa importante función medio ambiental. Mais, este 

�po de cría produce animais que na súa maior parte son des�nados ao sacrificio 

producindo unha carne de alto valor nutri�vo e baixo con�do en graxa, non ofertando 

animais cunha idade e carácterís�cas interesantes para incorporars ao deporte. 

Por este mo�vo, no 2010, a Consellería do Medio Rural e PURAGA, asinaron un convenio 

de colaboración para acadar una maior diversidade produ�va do Cabalo de Pura Raza 

Galega, financiado con fondos FEADER. Dentro do cal estanse a criar poldros, que se 

compran ao desleite, en condicións controladas, combinando o seu desenvolvemento en 

grandes parcelas e a estabulación, no centro de Referencia das Razas Equinas Autóctonas 

de Galicia,para chegados aos 36 meses pasalos, gradualmente a vida depor�va grazas á 

colaboración da Asociación de Cabalista do Mundil, Cartelle, Ourense. A con�nuación 

estes animais domados e testados cédense gratuitamente a calquera club hípico que o 

solicite, tanto de Galicia como do resto de España.

Actualmente hai máis de 20 exemplares cedidos e traballando en diferentes clubs hípicos 

ao longo de toda Galicia, e incluso, algúns deles fora.

Muras do Souto, Granxa do Souto, Or�gueira.

RESULTADOS DO CONVENIO:

Froito deste Convenio asinado coa Consellería do Medio Rural máis dunha ducia de 

en�dades adicadas ao deporte, a educación ou a ac�vidades turís�cas contan coa 

presenza de cabalos de Pura Raza Galega nas súas instalacións. Estes animais, cédense por 

un espazo de tempo ilimitado coas únicas condicións de respectar o seu benestar �sico e 

psicolóxico e de promocionar, na medida das súas posibilidades a nosa raza equina. 

Os resultados ata o momento son moi esperanzadores, a pesar do pouco tempo que estes 

animais levan introducidos nos circuítos depor�vos. Debemos ter en conta que os máis 

maiores teñen actualmente 5 anos, e dicir aproximadamente un ano e medio de traballo. 

Agardamos mellores resultados a medida que estes animais adquiran máis experiencia e 

madurez.

A pesar de todo, todos eles están a traballar con regularidade, principalmente como 

animais de tanda, onde a súa resistencia �sica e fisiolóxica fainos descatar. A maior parte 

deles traballan sen ferradudas e son moi poucos os casos de enfermidades ou lesións que 

observamos.

O nosos cabalos son animais de carácter, e deben ser montados por xinetes e amazonas 

que sepan sacarlles o seu máximo rendemento, nestas circunstancias podemos 

describilos como animais valentes, traballadores e entregados, capaces de realizar saltos 

de máis dun metro dez cen�metros, de vincularse ben cos nenos e nenas e de traballar 

durante longas xornadas.

Resultados excelentes deron cabalos galegos como Tu�plén, Impa, Perezoso, Muras do 

Souto, ou Maruxa PRG con moi boas clasificacións nos campionatos de salto a nivel estatal 

ou autonómico. Destacan tamén na disciplina do enganche onde estamos observando 

resultados moi interesantes.

Fernando Souto con Sara do Castrobe.             Silvia Guijarro con Maruxa PRG Club 

Hípico Char.



A ANDADURA:

Ao cabalo de Pura Raza Galega recoñéceselle unha predisposición natural á andadura. A 

andadura caracterízase por mover as dúas extremidades do mesmo lado, man e pe, ao 

mesmo tempo. Podendo ser perfectamete coordinado, andadura serrada (dous tempos) 

ou cun certo desfase da man respeto do pe, andadura chapeada (catro tempos). Esta 

caracterís�ca semella estar relacionada co feito de se criaren en territorios con fortes 

pendentes.

Existe unha discusión clásica sobre se andadura é nacida ou aprendida, e é certo que 

moitos poldros ao nacer posúen ese aire pero o perden ao pouco tempo. A realidade é que 

algúns cabalos marchan desde o seu nacemento, e o fan en liberdade, outros son capaces 

de aprender a marchar, pero so o fan cando son montados ou guiados polo ramal mentres 

que uns terceiros son absolutamente incapaces de aprender. Durante os anos 2012‐13, 

PURAGA, par�cipou no estudo “Worldwide frequency distribu�on of the “gait keeper” 

muta�on in the DMRT3 gene”, enviando mostras de cabalos marchadores. Neste estudo, 

fálase da posibilidade de que este carácter estea vinculado a unha mutación de carácter 

recesivo (de máis di�cil expresión no feno�po, nas caracterís�cas externas observables a 

simple vista), resultando que aproximadamente un 50% das mostras enviadas deron 

posi�vo o que fixo que se empezase a traballar nunha liña de selección de sementais, 

localizándoos, seleccionando e dirixindo a cría dos animais con esta caracterís�ca.

Bocelo. Cabalo Marchador de Francisco Porto Parrado. Melide.
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CULTURA E TRADICIÓN CABALAR:

A conservación do Cabalo de Pura Raza Galega non pode ser o mantemento dun conxunto 

de animais dun xeito ar�ficial nun ambiente diferente ao que permi�u a súa conservación 

ata a actualidade. A conservación do Cabalo de Pura Raza Galega implica conservar todas 

as manifestacións culturais vinculadas a el, como son as diferentes rapas, curros e feiras 

nas que os cabalos son os principais protagonistas e como é un vocabulario, relacionado 

con as formas, as partes do corpo, as cores de capa, as ac�tudes dos animais, 

enfermidades, cualidades para o traballo, etc que pouco a pouco desaparecen, debido á 

desaparición �sica dos animais (como por exemplo a palabra agrear que é a capacidade do 

marañón de xuntar eguas no seu grupo reprodutor), ou pola subs�tución debido ao 

emprego de palabras foráneas (estribeira: correa que suxeita o estribo sus�tuida por 

acción).

Palabras recollidas por Fernando Groba Bouza. Licenciado filoloxía Galega. Universidade de 

Vigo‐Universidade do Minho.
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DISTRIBUCION DO CABALO GALEGO

A principios do século XX, Galicia exportaba preto de 10 000 cabezas anuais de equinos, 

Rof Codina, calculaba a poboación en aproximadamente 100 000 exemplares. Pedro 

Iglesia, na súa tese “Los Caballos Gallegos Explotados en Régimen de Liberdad o Caballos 

Salvajes de Galicia” calculaba a súa poboación en case 22 000 cabezas. Actualmente en 

toda Galicia e sen datos oficiais publicados, poderíase considerar que a cifra se pode 

aproximar aos 15 000. Sendo unha realidade a diminución xeralizada en todo o territorio 

e, sobretodo a completa desaparición en amplas zonas do norte Lugo, Costa da Morte ou 

centro da provincia de Pontevedra. 

O Cabalo de Pura Raza Galega, manten unha poboación estable, ou tendente moi 

lixeiramente á alza, rondando entre os 1 500 e os 1 800 exemplares, a maior parte deles 

femias. Esta conservación da poboación, débese a unha maior profesionalización das 

explotacións onde se localizan. 

As principais ameazas do cabalo de Pura Raza Galega son, ademais das xerais para todo o 

mundo rural, despoboación, envellecemento,... o cruce con outras razas de maior 

condición cárnica, a falta de acondicionamento das comunidades de monte, a apertura de 

pistas e estradas por areas tradicionais de pastos, a intensificación e os cálculos da carga 

gandeira por parte da administración, o baixo prezo dos poldros, etc

CALENDARIO DOS PRINCIPAIS CURROS E RAPAS, e outras feiras destacadas:

Paralelamente á desaparición dos cabalos en amplas zonas e xunto co proceso de 

regularización da iden�ficación individual equina en Galicia, moitas das rapas e curros 

desapareceron, algunhas pola desaparición dos cabalos, outras por problemas 

organiza�vos relacionados coa xes�ón dos terreos onde viven estes animais e as 

responsabilidades dos danos e moles�as que puideran causar. (En negriña aquelas con 

cag¡balo de PRG)

AS QUENDAS: 1 DE MAIO, MONDOÑEDO. 
A VALGA: 2º DOMINGO DE MAIO, SANTA MARÍA DE OIA. 
CURRO DA GAÑIDOIRA: 4º DOMINGO DE SETEMBRO MURAS.
CURRO DE TORROÑA: 1º DOMINGO DE XUÑO, SANTA MARÍA DE OIA.
MOUGÁS:2º DOMINGO DE XUÑO, SANTA MAIRA DE OIA. 
MORGADÁNS: 3º DOMINGO DE XUÑO, GONDOMAR 
SAN CIBRÁN:4º DOMINGO DE XUÑO GONDOMAR 
CAMPO DO OSO: ULTIMO DOMINGO DE XUÑO. MONDOÑEDO – APASTORIZA. 
CAPELADA: ÚLTIMO DOMINGO DE XULO. CEDEIRA. 
SABUCEDO:1º FIN DE SAMANA DE XULLO. A ESTRADA. 
CANADOSO:1º DOMIGO DE XULLO. VIVEIRO
SERRA DO GALIÑEIRO:2º DOMINGO DE XULLO. GONDOMAR. 
CARBALLO DE FRIOL: 3º DOMINGO DE XULLO. FRIOL. 
CANIZADAS: 2º DOMINGO DE XULLO,POBRA DO CARAMIÑAL. 
FORGOSELO:2º DOMINGO DE XULLO. A CAPELA. 
AMIL: 2º FIN DE SAMANA DE XULLO. MORAÑA. 
CAMPO DA AREOSA: ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE XULLO. VIMANZO
A GRAÑA: ULTIMO DOMINGO DEXULLO. O COVELO
CAMPEDULLA: 1º FIN DE SEMANA AGOSTO. LOUSAME
CUSPEDRIÑOS: 1º DOMINGO DE AGOSTO. COTOBADE
SANTO TOMÉ:1º DOMINGO DE AGOSTO. O VALADOURO
MONTE XESTEIRA: 2º FIN DE SAMANA DE AGOSTO. CUNTIS
CARREIRA:1º FIN DE SEMANA DE AGOSTO. ZAS
PEDROSO:2º DOMINGO DE AGOSTO.A CAÑIZA
MACEIRA:3ºDOMINGO DE AGOSTO
A PARADANTA: ÚLTIMO DOMINGO DE AGOSTO. A CAÑIZA.
CURRO DAS LACEIRAS:1º DOMINGO DE SETEMBRO. CARBALLEDA DE AVIA
AS SAN LUCAS: 18 DE OUTUBRO MONDOÑEDO.
CURRO DE IROTE: 1º DOMINGO DE AGOSTO.LOUSAME.

Rapa do Campo da Areosa.Vimianzo.


