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No niño novo do vento 
Hai unha pomba dourada 

Meu amigo! 
Quén poidera namorala! 

 
 

Cantiga nova que se chama Riveira. 
Alvaro Cunqueiro, 1933. 

 
   
 
 
 
 

Ser de vuelo tan alto, 
Tan extendido, 

Que tu carne parece 
Cielo cernido. 

Nanas de la cebolla. 
Miguel Hernández, 1939. 

  
 
 
 
 
 

Lá vai uma la vâo duas 
Tres pombas a descansar 
Uma é minha outra é tua 
Outra é de quem a agarrar 

Avenida de Angola 
José Afonso. 1973 

 
 
 
 
 
 
 

 



LIMIAR 
 

 
Xa van moitos anos desde que o meu pai nos levou a Tameiga, aos meus 
irmáns e a min, a visitar ao tío Guillerme. Era unha tarde luminosa de 
primavera. O tío empezou a debullar un pouco de millo e, mentres asubiaba, 
unhas espléndidas pombas coma nunca antes tiñamos mirado, baixaron a 
peteirar os graos que el ía deitando, paseniño, polo chan. Deixounos 
abraiados. Definitivamente, como diría Lorenz, aquel día quedamos 
“troquelados”. Levamos uns pombiños novos para casa... e ata agora. 
Imposible vivir sen elas. 
 
Hai trinta anos tiven a miña primeira licenza para voar pombas mensaxeiras 
e durante todo este tempo teño feito, de cando en vez, pequenos escritos 
sobre o feito columbófilo, case que sempre para ofrecérllelos aos 
compañeiros, pois a carencia de información e de formación era, ata hai 
pouco, unha importante eiva para o noso desenvolvemento como 
columbófilos. Coido que nunca se agachou intención fachendosa detrás 
deles. Cousas do azar e grazas á sensibilidade da alcaldesa de Cangas, o 
pasado inverno achegóuseme a posibilidade de facer unha publicación sobre 
columbofilia no noso idioma, algo que, despois de mais de sesenta anos de 
columbofilia en Galicia, aínda non se tiña feito. E púxenme á tarefa de 
ordenar algúns daqueles escritos, apenas unha ducia de capítulos, uns xa 
publicados e outros inéditos, coa intención de procurárllelos ao conxunto 
dos afeccionados galegos. 
 
Aínda que para o corpo fundamental da publicación escollín aqueles que, 
con maior ou menor fortuna, tocan aspectos sanitarios, decidín incluír o 
artigo completo sobre as Kuypers en Galicia, xa publicado na revista “Nova 
Colombofilia” con algúns recortes por problemas de espazo, porque 
considero interesante dar conta pormenorizada das pombas e dos 
columbófilos que no orixinal nomeaba. Tamén van unhas reportaxes sobre 
os meus amigos Henrique e Adriano, porque ilustran a certeza que teño de 
que o xeito de estar en columbofilia resulta tan importante como o feito 
columbófilo en si, e isto é algo que temos a obriga de espallar. Estaban 
escritos no ano 2003 para unha publicación periódica que xurdira da 
complicidade co meu amigo Antonio Rodríguez Parra, de Marbella, e que 
non chegou a saír da imprenta polo tráxico pasamento de Antonio, que 
truncou fatalmente o proxecto. A revista íase chamar “Volando alto”.  Vaia 
para el a miña lembranza. 
 
E aínda que resulte imposible nomear a todos os meus amigos 
columbófilos, non podo deixar de dicir que non concibo a columbofilia sen 



a presenza ao meu carón de todos e cada un deles: Hugo, Bili, Nando, 
Xaime, Rosa, Xerardo, Pablo, Adriano, Henrique, Moncho, Antonio, Ruíz, 
César, Lois, Toño, David, Pascual, Froiz, Suso, André, os Carlos, Xavier, 
Mallo, Lito, Xulio, Paco, o entrañable Portabales, Óscar, Ángel, por suposto 
o meu irmán Antonio Camilo... e todos os demais. 
 
Dito isto, téñolle que agradecer a Clara Millán, a alcaldesa de Cangas, a 
oportunidade de levar a cabo este proxecto, pois sen a súa receptividade 
sería imposible de facer.   
 
Tamén a Xulia Méndez que con todo o cariño me axudou a revisar o texto. 
 
E, para rematar, teño que recoñecer que quen verdadeiramente fai posible 
esta especie de tolemia que é a columbofilia na miña casa, quen atura todas 
as miñas teimas e todas as obsesións que dela derivan, son Tere, a miña 
dona, e as miñas tres fillas. E claro, teño que nomear aquí a Maruxa, a miña 
sogra, que xa sabe que en galego tanto se pode ir mercar o peixe á praza 
como dar unha clase de matemáticas, dar unha conferencia, facer unha tese 
doutoral, un testamento... ou un libriño sobre pombas. 
 
Cangas, 9 de xullo de 2009 
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Capítulo 1. Agroma un novo club. 
 
-Transcrición da charla dada na Pobra do Caramiñal co gallo da 
presentación en sociedade do Club Columbófilo Arousa Norte- 
 
 
Levamos xa bastantes anos enfeitizados con isto da columbofilia. 
 
Moitos anos seducidos por este pequeno animal capaz de marchar 
inmediatamente cara á casa, unha vez ceibado na distancia. 
 
Apaixonados pola selección e pola complicación que significa ter que 
facelo con animais de traballo. 
 
E aceptamos, por suposto, o traballo que isto leva implícito porque nada, ou 
apenas moi efémeros logros,  se consigue sen dedicación.  
 
Este deporte precisa, como non podía ser doutra forma, dunha certa 
disposición de ánimo e hai que estar decididos a ser disciplinados e 
constantes se queremos significarnos nel. Pois, como dicía un bo amigo 
columbófilo, xa finado, “todo o que vale a pena, custa o seu traballo.” 
 
Esta disciplina esixe de nós o ser pacientes, metódicos, observadores 
atentos dos pequenos detalles. Temos que ser sagaces e avispados, 
prestos a mellorar continuamente preguntándonos que vai ben e que vai 
mal, que é o que temos que cambiar para evolucionar. Continuamente. 
 
E temos que ter a determinación de buscar sempre a excelencia, pois de 
nada serve nin o mediocre nin tan sequera aquilo que parece resultar bo. Só 
a excelencia xera excelencia. É o único camiño. O mellor segredo 
columbófilo é unha faca ben afiada, reza un vello proverbio columbófilo. 
 
Todo un reto. 
 
Pola miña parte podo contar que, despois de lidar toda a infancia con 
pombas de papo, cando me embarquei nisto das mensaxeiras só tiña unha 
única obsesión: quería ter “pombas boas”. Logo decateime que non podería 
sabelo se non competía con elas ao máis alto nivel para poder demostrar 
entón a súa suposta valía. Era preciso aplicarse na competencia para que 
puidesen estar no grupo de cabeza (non importa que gañasen ou non, pero si 
que estiveran “arriba” na clasificación). 
 



Así que temos que ser perseverantes, e poñer sobre da mesa, os 365 días do 
ano, toda esta pléiade de valores para intentar mellorar a nosa colonia e para 
mellorarnos a nos mesmos, (porque esta é unha disciplina que, 
verdadeiramente, pode axudarnos nesta andaina).  
 
Pero xunto con estes obxectivos “individuais” inevitablemente temos que 
propoñernos outros de carácter máis colectivo, pois a columbofilia non 
pode practicarse de forma solitaria. 
 
Temos que asociarnos con outros tolos coma nos e propiciar a “boa 
competencia”, que é quen da a medida do traballo realizado. 
 
Nacen así as asociacións, os clubs, e as asociacións de clubs ou federacións 
(así neste camiño ou dirección, e non ao contrario). 
 
E temos que procurar que estas asociacións, clubs e federacións 
“funcionen”,  porque, polo contrario, o noso obxectivo inicial, o de ter e 
demostrar que temos boas pombas, sería, simplemente, imposible de 
alcanzar. Aínda que non o creades. 
 
 

 
Entusiasmo desbordante nos inicios do club “Ría de Pontevedra”   

Suárez, Jose, Hugo, Ruíz, Lois Acuña, Henrique (arriba), e Barredo, 
Pepe, Quique  e Moncho (abaixo). 

 



Para isto temos que ser, tamén, xenerosos no esforzo, como no noso 
pombal (o primeiro paso). Canto máis aportemos, máis réditos teremos, 
maiores beneficios imos retirar ao final do camiño. E isto tamén é seguro. 
E, deixádeme que sexa inxenuo, pero hai que facelo con largueza de 
miras, con xenerosidade, voando alto, como me gusta dicir. 
 
Está claro que os resultados, tanto na casa como no club ou na federación, 
van depender da nosa forma de ser e de estar. Xenerosidade no esforzo, por 
tanto. E boas maneiras. “Bos e xenerosos”, xa sabedes. 
 
Porque sabemos –ou intuímos- que cando imos desenfiando a madeixa das 
nosas vidas cara as nosas particulares Itacas, o máis importante, máis 
incluso que a pobre da Itaca que atoparemos, vai ser o camiño percorrido, 
que é quen, ao final, nos vai facer máis ricos en coñecemento, e máis 
sabios. 
 
Por suposto, que é necesario ter sorte. Tanto na casa, coas pombas, como 
cos compañeiros de viaxe. Como con todo na vida. Pero tende por seguro 
que con actitudes ruíns e mesquiñas pouco ou nada imos conseguir, pouco 
futuro nos espera. A sorte hai que buscala e sempre é de aqueles que máis 
xenerosamente traballan. 
 
Segundo o meu criterio, debemos de facer un esforzo en adoptar fórmulas 
de xestión nas nosas asociacións que sexan participativas, fuxindo de 
autoritarismos, tratando de implicar a todo o mundo pois cadaquén leva 
consigo o seu pequeno ou grande talento, o seu particular gran de area que 
non podemos permitirnos o luxo de desdeñar.  
 
Sumar, e non restar. Que todo o mundo sexa consciente de que o que 
temos é o que queremos ter, porque “querer é poder”, como  acerta a 
dicir estoutro dito columbófilo. 
 
E non desesperemos. Temos que ter presente que a vida de todas as 
asociacións e de todos os grupos pasan por ciclos certos na súa evolución. O 
entusiasmo xuvenil,  a tranquilidade e calma da madurez, o cansazo, os 
desenganos... así que “temperanza” e calma ante as presumibles  tormentas 
vindeiras. Sempre acaba por escampar. 
 
Non esquecer que o capital máis importante do que dispomos, é o capital 
humano. 
 
E como de sumar se trata, procuremos tamén facer partícipes ás nosas 
familias. Non para que rasquen, senón para que  disfruten con nós.  



 
Elsa, Pablo, Alicia, Xerardo, Tere, Rexina, Pili, Manolo, Nando e Pepe, 
columbófilas e columbófilos do Pombas do Morrazo. As ondas do mar de 

Vigo ao fondo. 
 
O feito columbófilo propiamente dito nace da interacción de dúas entidades: 
 

O COLUMBÓFILO E A POMBA 
 

A pomba ten o potencial deportivo. Ou non o ten, que, en todo caso, é o que 
haberá que explorar e demostrar. 
 
O columbófilo ten que indagar e dar coa clave que descubra o tesouro que, 
se acaso, aquela leva dentro. 
 
Dentro das moitas decisións que hai que tomar, a primeira e fundamental, 
por decisiva, é o da construción do POMBAL. O pombal é o terceiro pé do 
trípode onde se asenta a arte de “xogar pombas”. Os outros dous son a 
pomba e o columbófilo. Os tres igualmente importantes. 
 
Un bo pombal optimiza as prestacións dos animais que nel se aloxan. Un 
mal pombal converte o maior capital en “calderilla”. En chatarra. 
 
Moita atención ao número de pombas que temos. Ter en conta os metros 
cúbicos de aire no pombal e o tempo que temos para coidalas. Os 
desaxustes –moitas pombas e pouco tempo- levan sempre ao fracaso.  



 
Atención tamén ao clima dentro do pombal, á ausencia de humidades e ás 
correntes de ár. Son obxectivos principais cando enfrontemos o seu deseño. 
 
Resulta crucial, neste tema, a tarefa de tutela dos novos socios, 
aconsellalos ben para que non estraguen as súas ilusións. A calidade das 
pombas sempre se poderá mellorar e a sabenza do columbófilo vaise 
forxando coa experiencia, con observación, dedicación, estudo e humildade. 
Tempo hai para todo. Pero unha vez construído o pombal, se non está ben 
concibido, pode resultar unha rémora de moi difícil solución e que dea ao 
traste unha posible carreira como columbófilo. Fundamental non cometer 
erros groseiros neste eido. 
 
Logo, temos que escoller un bo método de traballo, sinxelo mais eficaz. 
Boas rutinas.  
 
O novo ten que deixarse aconsellar e non poñerse a inventar o que xa leva 
cen anos inventado. Tempo haberá, en canto as capacidades estean máis 
pulidas, de axustar de xeito individual o día a día e a metodoloxía. 
 
 
Para empezar, temos que definir moi ben... 
 

• que e como imos darlle de comer,  
• como faremos a limpeza (do chan, dos comedeiros, dos bebedeiros, 
poleiros e niños),  

• o xeito de  desinfectar, 
• e de desinsectar,  
• como nos protexeremos dos ratos, gatos e paxaros,   
• cando se van bañar,   
• como imos facer para que as nosas pombas cheguen en forma as 
soltas que máis nos interesen, 

• que suplementos usaremos, 
  

o sales, vitaminas, minerais, aminoácidos, 
o allo, mel, limón, 
o levedo de cervexa, 
o ovo, iogur, 
o GRIT, arxila ... 

 
• cando vacinaremos, 
• que mecanismos de bioseguridade poñeremos en práctica, 



• a que veterinario coñecemos, 
• que plan preventivo imos deseñar, 
• que método de manexo... 

 
 
... e así ata un montón de pequenos detalles.  
 
Pero, atención, considerade que o control sanitario da colonia de pouco 
serve se o grupo non vai polo mesmo camiño. Fuxindo de personalismos, 
temos que considerar ao grupo como o obxectivo da mellora e contemplar 
a toda a columbofilia como un todo integrado, inter-relacionado. Só así 
avanzaremos. 
   
Saúde.                         
 
 
 
A Pobra do Caramiñal, 2008. 
 
 

 
A xente do “Ría de Pontevedra”, alá polo ano 92. 

 

Mari, Marcos Muíños, Hugo Sotelo, Henrique Freire, o pai de Xosé 
Suárez, Moncho García Bermúdez (de pé) e Manuel Ruíz, Manolo Padín, 
Xosé del Río, Lois Acuña, Pepe Pereiro e Manolo Barredo (agachados) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2. O tema sanitario. 
 
-Transcrición da charla dada co gallo da XLII Exposición Galega de 
Pombas Mensaxeiras en Sada. 
 
 
Todos estamos na columbofilia por razóns diversas.  
 
O obxectivo último sempre resulta o mesmo: conseguir criar e adestrar 
pombas capaces das mellores xestas deportivas. Niso invertemos 
grandísimas doses de enerxía persoal e de tempo, sempre dándolle voltas ás 
parellas, aos pedigrees, sempre lidando cos adestramentos, coa limpeza, co 
progreso que necesitamos a nivel colectivo, coas melloras que nos dean ese 
“plus” para poder sobresaír de entre os colegas, sempre sufrindo cos 
depredadores.  
 
Tamén comprometendo, ás veces, en maior ou menor medida, posibilidades 
nos ámbitos profesionais, familiares e de lecer, non me digades que non. 
Menos mal que compensa: non temos mellor satisfacción que ver chegar ás 
nosas atletas ou unha boa conversa columbófila cos amigos.  
 



 
Cea de entrega de trofeos dos Clubs Columbófilos Ría de Pontevedra, 

Pombas do Salnés e Pombas do Morrazo. 
 
Porque este é o outro gran obxectivo, a convivencia. 
 
Vou relatar algunhas das miñas teimas sanitarias da man de Henrique e das 
súas andanzas e industrias columbófilas.  
 
Coñezo a Henrique Freire desde hai case que vinte anos e sei do seu esforzo 
e dedicación na columbofilia, da súa gran vontade por voar boas pombas.  
 
Construíu hai anos un óptimo e saudable pombal, como non se vía outro por 
aquí, ben se notaban as súas visitas a columbófilos de outras latitudes, 
cando, levado polas singraduras do seu barco, buscaba afanosamente 
pombais de mensaxeiras en canto chegaba a calquera peirao do mundo. 
 



 
Henrique Freire Sobral, no seu pombal de Estribela, 

 Pontevedra 
 
Fixo Henrique un pombal sen humidades, ben ventilado e cun illamento 
térmico aceptable. A orientación foi a que lle tocou en sorte. Podería 
mellorarse, pero non había outras posibilidades.  
 
Desde que está definitivamente en terra, afánase cada día en raspar a 
conciencia o chan, os poleiros e os niños. Limpa con esmero os comedeiros, 
bebedeiros e recipientes para o grit. Emprega o soprete a cotío e encala o 
pombal un par de veces ao ano. Non lle da tregua a insectos e pardais, e 
anda sempre alerta ás posibles invasións de roedores. 
 
Preocúpase de non caer na tentación da superpoboación e ofrécelle sempre 
ás súas pupilas unha mestura de calidade, seca, limpa e variada, axeitada 
sempre ás distintas épocas do ano.  
 
As pombas que lle ofrecen, as extraviadas e as que volven moi tarde dos 
concursos, van a un curruncho que ten, onde as observa e as trata antes de 
deixarlle a porta franca. 
 
O manexo da colonia de Henrique é modélico. As pombas adestran á súa 
hora, o método está contrastado e a paciencia é un valor certo na súa casa. 
 
As súas pombas non poden ter queixa. 



 
Pero, así e todo, o bo control da súa colonia non lle pode garantir a 
Henrique -en absoluto- o cento por cento de saúde no seu pombal… se os 
outros pombais do entorno non conseguen o mesmo grao de control. 
 
Os pombais non son entidades independentes. Compórtanse como grupos 
de interrelación, o que favorece a homoxeneización dos problemas na 
poboación xeral. É necesario que nos metamos na cabeza que debemos 
controlar a situación sanitaria globalmente, considerando a tódolos 
pombais de cada club coma se fosen un único pombal. Temos que darnos 
de conta que, en canto calquera do grupo fai as cousas mal a nivel sanitario, 
estase comprometendo o futuro deportivo de todos os demais membros do 
grupo. 
 

 
Día de enceste no club columbófilo Ría de Pontevedra / Pombas do 

Morrazo 
 
O enceste é un dos lugares onde os problemas se uniformizan: Atención á 
saúde das pombas que se encestan. E á limpeza das cestas. Cambiar o relo e 
os cartóns, poñer palla nova, bebedeiros lavados... e non encestar máis 
pombas das debidas en cada cesta, que a superpoboación non só hai que 
mirala nos pombais. 
 
 
Tamén debemos ser extremadamente coidadosos coas condicións do 
transporte, pois poden elevar os riscos sanitarios ata o extremo. 
Optimicemos o sistema de ventilación e o illamento térmico dos camións, 
testemos o grao de humidade e a temperatura no seu interior durante a viaxe 
ata o punto de solta coa vista posta en futuras melloras, coidemos que a 
comida estea en inmellorables condicións, que a auga de bebida non sexa 



insalubre, que os bebedeiros se laven a conciencia antes de cada novo 
embarque... 
 
Considerar que mil pombas liberan 54.300 Kcal. en 24 horas, 2262,5 Kcal 
por hora, calor que ten que ser disipado. Que mil pombas consumen, a 
33ºC, 15.780 litros de oxíxeno en 24 horas e que liberan 1.585 litros de 
CO2. Que mil pombas producen, tamén, 4 litros de auga, como vapor, a 
40ºC, en 24 horas (1). Non hai ningunha dúbida que debemos ser 
extremadamente meticulosos coas condicións dos transportes que 
utilizamos. 
 
Está claro que temos que cambiar algunhas cousas, alguén o debe de facer, 
pero...  quen?  De quen é a responsabilidade do cambio, das melloras? 
 

 
Socios dos clubs Ría de Pontevedra, Pombas do Salnés e  

Pombas do Morrazo 
 
Por suposto, de todos e de cada un de nós, columbófilos de a pé. Tamén dos 
directivos dos clubs e das súas comisións deportivas. E, como non, tamén 
da nosa federación, o que ven a ser como fechar o círculo, porque a 
federación somos todos. 
 
E todos estes esforzos... para conseguir que pombas coma o “Chaíñas” de 
Henrique teñan a oportunidade de mostrar a súa valía.  



 
Chaíñas, de Henrique Freire 

Girona no día en 1993 
 
Aínda que non é só polas pombas, tamén é para que a xente nova e os 
socios novos que se asomen a esta nosa actividade teñan algunha 
posibilidade de que lles prenda a afección, porque sen saúde no pombal é 
imposible acadar satisfacción deportiva algunha e as posibilidades de 
deserción aumentan considerablemente. 
 
O estado de saúde ven determinado pola interacción do individuo co medio 
e os comportamentos inadecuados están na xénese da maioría dos 
problemas de saúde. E o columbófilo precisa de apañar un pombal onde a 
saúde medre sen esforzo para que as boas pombas que nel se aloxen poidan 
demostrar a pasta da que están feitas, porque sen saúde, os tesouros de 
calidade transfórmanse rapidamente na máis vulgar das chatarras. O éxito 
deportivo nace do equilibrio existente entre pombal, pomba e columbófilo, 
as tres trabes de ouro do noso deporte. Todos eles igualmente importantes, 
todos, as tres, motivo de desgustos cando agroman as súas carencias.  



 
Temos que conseguir que os que se asomen á nosa actividade sigan a 

traballar pola columbofilia moitos anos máis tarde. 
 
Para conseguir unha situación inmunolóxica óptima que lles permita ás 
nosas pombas unha boa interacción con seu medio, as condicións do 
aloxamento antóllansenos cruciais: fuxir da superpoboación e evitar o estrés 
son obxectivos fundamentais. O sol e o oxíxeno resultan básicos. O pombal 
debe estar ben illado, sen humidades, cunha ventilación equilibrada e sen 
correntes de ar. E debe estar ben orientado porque o sol da mañán é todo un 
agasallo para a saúde. 
 
A alimentación é outro factor clave: A calidade dos grans, o seu grao de 
humidade e a adecuación da mestura  á época do ano son factores decisivos 
de saúde. As verduras frescas, o lévedo de cervexa, o allo, o mel, o limón, o 
vinagre, os probióticos, certas tisanas, un bo grit... son produtos 
complementarios que poden axudar a mellorar as condicións de saúde das 
nosas pombas. Pero se o que se buscan son produtos milagrosos... 
persoalmente son bastante escéptico: a verdadeira clave está nas pombas 
con “clase”, con saúde, aloxadas nun hábitat axeitado, ben levadas para que 
acaden o estado de forma no momento culminante. 
 
-Que podo dar as pombas para facelas máis saudables? preguntan algúns 
columbófilos. Esta é, probablemente, unha pregunta equivocada. A 
pregunta debería ser: “Que podo facer para obter pombas resistentes, 
fortes por natureza, pombas cunha boa inmunidade, que non necesiten 



permanentemente de medicamentos?”.  A resposta é simple: a selección 
(...) No deporte columbófilo moitos camiños poden levarnos ao éxito. Pero 
existe unha cousa que todos os campións teñen en común. Non teñen mágoa 
das aves que non se manteñen en permanente boa saúde ou que, 
constantemente, necesitan de medicamentos para manterse en boa forma 
física (2). 
 
É unha evidencia que a nosa realidade actual é hoxe en día deficitaria de 
axuda técnica veterinaria.  Os columbófilos diagnosticamos, tratamos... as 
veces con criterio, as veces sen el. Por moita clarividencia e sensatez que 
teñamos, resulta unha eiva importante o ter que conducir a colonia dando 
“paus de cego”. Conseguir facernos con apoio veterinario é un obxectivo 
que non deberiamos tardar en conseguir. Pero mentres tanto, mentres 
chegamos a iso, non perdamos de vista que a prevención é o mellor 
camiño. Moito mellor previr que verse na necesidade de tratar. Ese é o 
primeiro punto que non podemos esquecer. 
 
O segundo punto é que sen diagnósticos certos os tratamentos poden 
converterse en verdadeiros elementos de maltrato para as nosas pombas. 
 
E en  terceiro lugar, lembremos que é posible que solucionemos mellor 
certos problemas individuais cun enfoque colectivo, unitario, global, 
federativo. 
 
O plan de futuro debería de pasar pola realización dun “diagnóstico de 
saúde” da nosa comunidade columbófila. Necesitamos unha primeira 
“foto” epidemiolóxica que nos precise o escenario de saúde no que nos 
movemos. Para isto precisamos definir e consensuar indicadores fiables 
que obxectiven, o máis preciso posible, a realidade da nosa situación. Aínda 
que xa saibamos máis ou menos por onde van as cousas. Este traballo 
debería estar en mans dun profesional externo e imparcial co que 
deberiamos de colaborar todos os clubs e todos os columbófilos. 
 
Unha vez coñecidos os detalles da situación, de se hai moita salmonelose ou 
pouca, do tanto por cento de ovos grolos, ou de pitos mortos no niño, de se 
temos que mellorar temas de hixiene, de se o calendario de vacinacións é o 
máis axeitado, de se vacinamos ou non vacinamos en condicións, etcétera, 
etcétera ... a continuación, e baseados neses datos, é cando cómpre deseñar 
unha estratexia de mellora: 
 
Fundamentalmente,  
 



� Modificación de hábitos nocivos  (por medio de campañas 
educativas). 

� Xeralización de políticas de bioseguridade. 
� Edición de protocolos. 
� Obrigatoriedade das vacinas (Paramixovirosis e Difteria). 

 
Dentro deste último punto, a mellora do circuíto de frío polo que teñen que 
circular as vacinas desde que saen do laboratorio do fabricante ata que se lle 
administran ás pombas é unha necesidade e un reto. Non podemos 
permitirnos dúbidas sobre isto. De pouco serve vacinar con produtos que 
tiveran perdido a súa capacidade biolóxica. 
 
E logo, periodicamente, novas avaliacións da situación e adecuacións do 
plan estratéxico ás novas realidades.  
 
Dentro das campañas educativas, debemos propiciar a mellora do nivel de 
formación columbófila entre nós. Afortunadamente temos hoxe unhas 
posibilidades de información que hai poucos anos nin sospeitariamos. E, 
neste eido, o acceso á Internet ocupa un lugar de privilexio. Así que 
manteñámonos informados, favorezamos as tertulias e charlas nos clubs, 
esteamos atentos a periódicos, revistas e libros, naveguemos pola rede... 
sempre hai algo que aprender,  que constatar. 
 
Por exemplo, as citas que vou poñer a continuación para ilustrar algúns 
detalles importantes sobre as enfermidades máis comúns, todas elas 
recollidas na rede, asinadas por destacados persoeiros da columbofilia 
internacional, todos eles verdadeiras autoridades na materia. 
 
Empezarei subliñando o “top-3 negativo”, as doenzas máis frecuentes e 
importantes que podemos atoparnos, segundo a opinión do veterinario 
belga, Sr. Henk de Weerd (3): 
 

� Para pombas adultas: 
• Problemas respiratorios 
• Tricomonas 
• Salmonela 
 

� Para pombas novas : 
• Problemas respiratorios 
• Adeno-Coli 
• Tricomonas  

 



Respecto ás enfermidades respiratorias, o citado Dr. de Weerd afirma que 
máis do 50% dos pombos novos teñen problemas co complexo ornitose, o 
que provoca adestramentos deficientes, grandes perdas e resultados moi 
pouco satisfactorios nas carreiras (3).  
 
O papel que xogan os pombais na xénese destas doenzas é crucial. Hai 
pombais que son auténticos “sanatorios” mentres que noutros hai que pasar 
por auténticos calvarios no intento de alcanzar a forma. 
 
“ Cando alguén precisa de medicar contra as enfermidades respiratorias de 
xeito reiterativo, o máis prudente será analizar as características das 
instalacións ”, (4) dí a este respecto o Dr. Carlo Gyselbrecht, o coñecido 
veterinario de “Pigeon Paradise”. 
 

 
Pombal de Adriano Cadrecha. Gijón. 

 
A tricomoníase está representada no citado “top-3 negativo” nas dúas 
categorías, pombas novas e pombas adultas. Quero poñer unhas verbas do 
Sr. Ad Schaerlaeckens, coñecido cronista columbófilo holandés, gran 
campión en carreiras de medio fondo e gran valedor das correntes 
naturalistas dentro da nosa actividade. Vexamos o que di a este respecto: 
 
 
 



“ Cando as pombas están a criar son máis vulnerables (á tricomoníase)  
pois as tricomonas parecen sentirse ben na papa. Os columbófilos deben 
estar alerta permanentemente en épocas de temperaturas elevadas e cando 
as pombas permanecen durante varios días nos cestos. (...) Se as pombas 
estivesen infectadas de tricomonas durante todo o ano, esta pode 
transformarse nunha infección perigosa que pode abrir a porta a toda clase 
de enfermidades, especialmente a E. Coli “ (2). 
 
E o Dr. Gyselbrecht apostilla: “ ...As máis das veces non é un problema 
grave. En relación cas voadoras, recomendaría unha cura de 5 días antes 
da temporada de carreiras e en canto remata. E una cura de 2 o 3 días 
cada 3 semanas durante as carreiras, (...) pero gustaríame dicir que a 
enfermidade máis importante é a salmonelose: canto máis lonxe dela, máis 
facilmente manteremos nun alto nivel a saúde xeral do pombal ”. 
 
Efectivamente, é respecto a salmonelose que todos fan énfase respecto a 
súa gravidade. Schaerlaeckens, un home que retruca polo uso de 
antibióticos de xeito sistemático (ao que lle bota unha boa parte das culpas 
da perda de vitalidade en moitas colonias), e que afirmou nunha ocasión 
que xa non se lembraba cando fora por última vez á casa do veterinario (e 
total, para levar o can), trata en cambio todos os anos, relixiosamente, 
contra as salmonelas: “Non corro riscos e cada outono trato a todas as 
miñas aves durante unha ou dúas semanas contra a Salmonela, incluso sen 
facer ningún tipo de análises que confirmen a enfermidade “ (2). 
 
De Weerd confirma a gravidade do problema (40% de pombas portadoras), 
e é da mesma opinión: “Non correr riscos e medicar anualmente durante 
un período de dúas semanas, incluso sen enfermidade confirmada é algo 
que eu aconsellaría a todo o mundo: dificilmente imos ter ao 100% das 
pombas libres de enfermidade, pero, sen dúbida, evitaremos un montón de 
problemas” (3). 
 
A emerxente enfermidade das pombas novas, ou síndrome por 
Adenocoli, está resultando ser o maior problema en pombas novas da 
última década. De Weerd falounos dela hai xa 10 anos, en 1998, no I 
Simposium de Columbofilia que organizaran os entusiastas columbófilos 
leoneses. Os seus síntomas, dicía, eran fundamentalmente vómitos e diarrea 
con excrementos averduxados ou amarelos, con perda do apetito e unha 
obnubilación que fai que non atendan cando se lles chama a comer. Produce 
enfraquecemento e unha alta mortalidade. Pode afectar ata o 70% da cría e 
implica a miúdo a un virus altamente problemático, o Circo-virus, co que a 
situación se complica aínda máis. Os síntomas son, ás veces, como os da 



Paramyxo, pero nestes casos as pombas beben moita máis auga e poden ter 
algúns problemas nerviosos engadidos. 
 
O “Adenocoli” (asociación de infeccións por Adenovirus e por Escherichia 
Coli), pode ter dúas formas de presentación: (5) 
 
• Morte rápida sen sinais previas de enfermidade. 

o Despois dunha hora de adestramento nun día caloroso, as 
pombas novas volven ao pombal e xa non baixan do tellado 
nin responden ás chamadas do dono, morrendo ás poucas 
horas. 

 
• Morte precedida por signos visibles de enfermidade. 

o Entre o comezo dos síntomas e a morte (de 3 días a 1 
semana), obsérvase falta de actividade, plumaxe embolado, 
rexeite do alimento, papo inchado, perda de peso, feces 
amarelo-verdosas en charcos, vómitos... 

 
Por desgraza é unha pantasma que xa está a asomar entre nós. Podemos 
reducir os riscos de padecela? Vexamos que apuntan os nosos amigos a este 
respecto: 
 

• Pódense facer cousas para reducir as posibilidades de padecer un 
brote de adeno-coli. 

 
o Unha é usar vinagre de mazán, por exemplo. Una cullerada de 

vinagre nun litro de auga cada dous días reduce as 
posibilidades de padecer un brote de Coli, pero, por desgraza, 
esta forma de proceder non nos dá ningunha certeza, tan só 
reduce o risco de padecela. 

o O iogur tamén podería ser beneficioso a causa dos 
lactobacilos que contén. Acerca dos probióticos o meu 
mensaxe é curto: Científicos de todo o mundo aínda dubidan 
dos seus usos e efectos. 
    -Henk De Weerd (3) 

 
• As tricomonas poden abrir a porta a toda clase de enfermidades, 

especialmente ao E. coli.  
• Evite o estrés e o exceso de pombas no pombal.  
• Vacine aos pombos novos contra a paramixovirose o máis cedo 

posible! 
       -Ad Schaerlaeckens (2) 

 



Este é un proceder que deberiamos espallar entre nós: o costume de vacinar 
aos pitos novos de xeito precoz. Ante a cada vez maior posibilidade da 
aparición do síndrome adenocoli, reforcemos os programas de vacinación 
contra a paramixovirosis. Cito o seguinte calendario, recomendado polo  
Dr. Gyselbrecht (4):  
 

• Vacinar aos pombos novos ás 4 semanas de vida. 
• Vacinar a toda a colonia unha vez ao ano .  

 
Dúas notas, agora, sobre a coccidiose, en boca de Ad Schaerlaeckens (2): 
 

• Á chegada dun concurso difícil detéctanse moitos coccidios, pero, en 
poucos días, en cando retoman a forma, xa desapareceron case que 
na súa totalidade.  
O veterinario e campión belga Dr. Marien (a súa campaña no 2004 
foi extraordinaria en todos os niveis), considera a coccidiose como 
un indicador da forma dos pombos.       
     

• Sobre a coccidiose debemos saber que nun pombal seco dificilmente 
haberá problemas, que os bos medicamentos contra a coccidiose 
xeralmente baixan a forma do pombo, e que, espontaneamente, as 
pombas pódense recuperar da coccidiose. Basta instalalas nun local 
seco.  Pode ser un problema cando se atopan debilitadas por outras 
enfermidades, como a paratifoide ou as estreptococias, pero a 
tricomoníase, salmonelose, adeno-coli, ou as enfermidades do tracto 
respiratorio, necesitan de máis atención ca coccidiose. 

 
Con que frecuencia é necesario efectuar tratamentos contra os vermes? 
 
A resposta é simple... sempre que os pombos teñan vermes. Realmente, 
trátase de establecer boas rutinas. No noso medio apenas facemos análises. 
Nunca as fixemos e cústanos meternos nesa dinámica. Pero resulta ben 
sinxelo. Non hai máis que recoller aleatoriamente unhas pequenas mostras 
de feces no pombal que queiramos testar e levalas ao laboratorio de análises 
clínicos que teñamos máis cerca da casa. Por menos cartos do que custa o 
tratamento, saberemos se hai ou non coccidios, se hai ou non vermes. E non 
esquezamos que calquera tratamento a cegas, para unha enfermidade que as 
pombas non padecen, vai ser prexudicial para elas.  
Lémbrome dunha entrevista que lle fixeran a Antoon e Luci van der Wegen 
onde o granfondista holandés, que utilizaba como preventivo remedios 
naturais, cando o animaban a utilizar algún medicamento forte e eficaz 
comentaba que... “xa nos atoparemos nos resultados do Barcelona ” (6).  
 



Respecto ás vexigas, ou Varíola, Henk de Weerd, recomenda esta 
vacinación e di que é necesario repetila cada año. De 8 a 12 días despois, 
obsérvase unha reacción no lugar da inoculación. Pódese vacinar xunto coa 
de paramixovirus.  
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Capítulo 3. Un bo pombal: a mellor profilaxe. 
 
 
A saúde da nosa colonia está suxeita aos continuos  vaivéns que se 
producen cando as nosas pombas, coas súas características fisiolóxicas e 
biolóxicas específicas, interaccionan co medio que as rodea. E isto non é 
unha situación estática, senón dinámica e cambiante. 
 
“O medio”, nun concepto amplo, engloba aos condicionantes físicos (o 
clima, os posibles contaminantes químicos, físicos ou biolóxicos –parasitos, 
virus, bacterias, fungos, roedores-...) e as condicións de vida (o tipo de 
alimentación, de adestramentos, a habitabilidade do pombal, os largos 
desprazamentos ata os lugares de solta en condicións máis ou menos 
axeitadas, os regresos dificultosos...). As intervencións que os columbófilos 
realizamos para que este equilibrio sexa o máis estable posible e a calidade 
destas intervencións, son tamén determinantes do grao de saúde das nosas 
pombas. Hai que dicir que aínda que o achegamento á cobertura veterinaria 
no noso país é practicamente inexistente, todos estamos preocupados por 
este tema. Cando visitamos os pombais dos amigos, sempre estamos 
dándolle voltas a que se tal medicamento, que se tal outro laboratorio... e 
miramos disimuladamente para os andeis do botiquín por se houbese “algo 
novo” co que conseguir... un salto cualitativo nos nosos rexistros, que é o 
que, no fondo, nos interesa. E aínda que, efectivamente, o tema dos 
medicamentos específicos é o “pan de cada día”, non cabe dúbida que as 
claves do asunto, son outras. Todos sabemos o cruciais que poden chegar a 
resultar os aspectos preventivos no bo desenvolvemento das nosas colonias.  
 
Cando empecei na Columbofilia resultábame moi difícil manter as miñas 
pombas con “aspecto saudable” e lembro como me marabillaba cando, ao 
visitar os pombais dos “consagrados”, os seus animais sempre estaban 
resplandecentes e alertas ante os meus ollos, cousa que se conseguía sen 
aparente esforzo por parte dos seus donos. Mentres tanto, eu desfacíame 
limpando, desinfectando, pesando, medindo... pasando todo un auténtico 
traballón para que a cousa chegase a un nivel minimamente aceptable. 
 
Daquela, só a  miña cabeza dura e a miña afección fixeron que non 
sucumbise a “algo” que, naquelas datas, case  que fixo desaparecer a miña 
colonia. Eu, que acababa de lograr un primeiro posto en medio fondo a 
nivel federativo e de facer un satisfactorio campionato de fondo, 
mostráballes fachendoso os pitos novos aos compañeiros que me visitaban. 
Estaban, aparentemente, preciosos. Un día, pouco despois de que 
empezaran a dar as primeiras voltas arredor do pombal, quedei 
preocupadísimo: un pito, mentres adestraba, caeu fulminado ao chan, dando 



voltas como se lle tiveran disparado un tiro. Fun correndo e, ao ir collelo, 
para a miña sorpresa, atopeino parado no chan, alerta, como si non pasara 
absolutamente nada. Máis tarde, outro empezou a torcer o pescozo para 
atrás mentres comía, tivo unha especie de convulsión de apenas un par de 
segundos... e seguiu peteirando como unhas pascuas. Sería salmonelose? 
Newcasttle? Entrei nunha dinámica febril de coidados. Din tratamentos, 
vacinei, esmereime máis aínda co amonio cuaternario, limpei o tellado do 
pombal, os canlóns da auga, impedín que os pardais entrasen no interior do 
pombal, declareille a guerra aos pobres dos muraños, raspei, raspei, raspei... 
Un ano máis tarde, aínda que unha pomba miña, o Riosil, fixo unha 
meritoria campaña, ao contrario do sucedido no ano anterior, o nivel medio 
foi do máis decepcionante, e no ano seguinte, as miñas pombas non foron 
quen de sobrepoñerse sequera á primeira solta do calendario. Con todo o 
traballo que estaba levando!. Que estaba a pasar?, preguntábame. Como non 
quería dar paus de cego, tentei facer unha investigación rigorosa. Por medio 
dun amigo veterinario, enviamos un par de animais a analizar no 
Laboratorio e resultou que en cada unha das necropsias había un patóxeno 
distinto. Unha vez foron Clamidias e outra Pasteurella... A teoría do meu 
amigo era que si continuabamos mandando animais, ían ir saíndo outros 
xermes, todos distintos, porque, segundo el, debía de haber un problema 
inmunolóxico de fondo que facía que os animais estiveran vulnerables a 
todo canto bicho vivinte aparecese polo pombal. Achacábano a unha 
posible intoxicación por aflatoxinas pola utilización de mesturas con máis 
humidade da debida. Pasei, por se acaso, a utilizar sementes máis secas, por 
suposto despois de usar medicamentos anfifúnxicos e outros profilácticos 
estraños, todo isto a pesar de que eu estaba bastante escéptico coa citada 
hipótese de traballo, posto que todos no club usabamos a mesma comida e 
só era no meu pombal e non no dos meus compañeiros onde había 
problemas. O “problema de fondo” debía de ser outro.  
 
A experiencia que acumulei naqueles anos foi, por desgraza, abondosa.  
Aínda que barruntaba todo unha chea de posibilidades acerca das causas de 
todos aqueles problemas de saúde, a ciencia certa non era capaz, daquela, 
de sinalar ningunha como a única e principal. E fun debullando todos os 
meus erros de manexo (a experiencia nace da reflexión)...  sería polas 
pombas extraviadas que me chegaban domingo a domingo, extenuadas, e 
que eu acollía sen reparo? Cantas veces reneguei de ter recollido aquela 
preciosa femia inglesa que chegou feita un farrapo á miña casa e que metín 
para dentro do pombal de cría con tan só un Spartrix no papo, e todo porque 
fora gabada por un experimentado amigo ao que eu daba moito creto! Ou 
sería o “Papillón”, un macho vello do meu irmán, que recalou na miña casa 
despois de andar rebotado por varios pombais e ao que tivera que operarlle, 
ao pouco tempo, un “estraño vulto” na cabeza? Tería que reducir, aínda 



máis, o número de pombas? Cantos erros pódense chegar a cometer froito 
da ignorancia e levados da man da inxenua “boa vontade”! E abofé que o 
problema non era a falta de información, que, afortunadamente, as lecturas 
de todo aquilo que cheirase a columbofilia sempre foron realizadas 
vorazmente... o problema era, simplemente, a cegueira. Non cheguei nin a 
sospeitar que determinados condicionantes puidesen chegar a resultar tan 
fundamentais. Quizás non se tivera feito o suficiente énfase no noso 
entorno. 
  
A pesar de tódolos axustes realizados, sempre me deu a impresión, nos anos 
que seguiron, que a mesma pantasma andaba sempre á espreita, roldando 
pola colonia. Mentres noutros pombais as cousas rodaban razoablemente, 
no meu, a deriva ía sempre e inexorable, ata a aparición de problemas. Cal 
era o problema de fondo?, seguíame preguntando. 
 

 
Manolo Currás, no seu pombal en Meira, Moaña. 

As doelas de madeira teñen un eixo nas cabeceiras e un 
 dispositivo para poder xiralas e adaptarse mellor ao tempo 

 atmosférico. 
 
Nos anos que seguiron, puxemos en marcha un bo programa preventivo 
para compartir entre todos os compoñentes do club, tanto no que se refire a 
profilaxes medicamentosa, inevitable, coma respecto á adquisición de boas 



rutinas para o cotián. As pombas extraviadas as poño  nunha gaiola de 
illamento e do mesmo xeito, as que chegan algún día máis tarde do debido 
van un tempo a un local de corentena onde reciben os correspondentes 
tratamentos preventivos. Sigo pelexándome cos roedores que sempre andan 
teimando pola súa pitanza (vivo en pleno campo, no rural), e hai xa moito 
tempo que non sufro dos saqueos que perpetraban os afanados pardais. As 
rellas no chan do pombal dispénsanme do raspado diario (limpo mércores e 
fins de semana), e adoito erguerme cada día media horiña antes para poder 
limpar niños e poleiros. Non me esquezo de desinfectar e desinsectar 
periodicamente, as veces con soprete (desinfección por medios físicos) e as 
veces con produtos químicos. A ventilación do pombal é hoxe en día moito 
máis sensata que antano, o número de pombas resulta aceptable para as 
instalacións que posúo (voo 24 viuvos nun pombal de 4,00 x 2,50 metros) e 
as pombas de cría teñen agora un xeneroso aviario para estar ao intemperie 
cando o desexan.  Están encantadas. Pero o que me resulta de todo punto 
imposible de corrixir é a orientación do pombal. O vento do suroeste pode 
chegar a desbaratar fatalmente o estado de forma. E tampouco podo facer 
nada para que desapareza a pantalla vexetal de altos carballos que, na finca 
dos veciños, interpoñen a súa impoñente presenza entre as miñas 
instalacións e o sol. A miña dedicación e os coidados dispensados teñen que 
ser máximos para poder aproximarme un chisco ao que outros conseguen 
sen aparente esforzo, de “vóbilis-vóbilis”. 
 
Persoalmente, e aquí aporto a miña propia experiencia, coido que un 
pombal sen humidades, ben orientado e correctamente ventilado, é a clave 
para que as cousas poidan transcorrer polo camiño axeitado. Sen esa boa 
saúde que agroma de xeito espontáneo nos pombais adecuadamente 
concebidos, só de forma excepcional van conseguir as nosas pombas os 
resultados que cabe esperar do seu particular valor intrínseco. Cantas veces 
teremos falado sobre isto ao longo da nosa vida columbófila? Pois non por 
obvio temos que deixar de insistir na súa importancia. A clave do éxito no 
noso deporte non só reside na calidade das pombas que criemos. Xa sei que 
só as pombas extras son capaces de realizar proezas dignas de ser cantadas. 
E aínda que estou totalmente de acordo con isto, subliño: pombas 
excelentes instaladas nun pombal axeitado.  Tampouco podemos esquecer o 
peso específico que ten o columbófilo na boa marcha de toda esta leria, pero 
o columbófilo necesita conseguir unha saúde impecable na súa colonia so 
pena de abocarse ao fracaso, e isto resulta unha tarefa ímproba se non se 
posúe un pombal onde a saúde apareza por si sola, ou cando menos, con 
moi pouca axuda. O sol e o aire puro son os mellores compañeiros de viaxe 
que podemos procurarnos. Sen ningún xénero de dúbidas. Crédeme, daría 
algo por poderlle cambiar a orientación ao pombal e porque os meus 



veciños derribasen algunha das árbores que teño por pantalla entre as miñas 
pombas e o sol. 
 
Este ano, durante o inverno, visitei o pombal dun compañeiro, Xosé Moure, 
que desde a súa incorporación non fai senón sorprendernos domingo tras 
domingo cunhas clasificacións excepcionais. E sen desmerecer nin as súas 
pombas, nin a súa sabenza, nin o seu feeling columbófilo, teño que dicir que 
o seu pombal era... un auténtico sanatorio. Nunca antes mirara tanta saúde 
xunta. O sol bañaba tódolos seus recunchos. E unha imperceptible 
ventilación conseguía que nin sequera cheirase a pombas. E sen unha gota 
de humidade. Que envexa! O pombal que eu querería para as miñas 
queridas pombas! 
 
Anos despois de sufrir os contratempos arriba relatados, estou convencido 
que xunto coa pléiade de erros baixo os que, seguramente, crecían os 
problemas, o sombrizo, a humidade que desta deriva e a equivocada 
orientación dos meus pombais eran moi probablemente a pedra clave, a 
causa do problema inmunolóxico de fondo que dicía o meu amigo. 
 

 
Canastro en Ponteareas. Os hórreos, canastros, paneiras, cabaceiras, 
celeiros, piornos, espigueiros... exemplifican o que debe ser, agás a luz, 

un bo pombal: boa orientación, illamento da humidade do chan, 
ventilación... 



 
A reflexión colectiva que nos seráns do inverno facemos no club deriva, 
neste tema, ata estes condicionantes que agora coidamos decisivos. Non se 
trata de lidar con medicamentos. Cando temos un novo socio no club, a 
nosa maior preocupación é que reciba un bo lote de bos consellos 
(deixamos a súa tutela a un socio antigo, o seu padriño columbófilo), e 
facemos o maior énfase en que non cometa o erro de construír un pombal 
mediocre do que máis tarde teña que arrepentirse. 
 
A nosa minoritaria actividade non pode permitirse o luxo de que os poucos 
neófitos que acoden aos clubs, o deixen aborrecidos aos 3 ou 4 anos porque 
a súa progresión foi tan lenta que mesmo parecese que os seus cometidos 
foran o de aportar pombas para que outros teñan a quen gañar e o facer 
compras na tenda do club para beneficio da tesourería. O deseño de 
programas de formación, ademais dos de captación de socios, deberían ser 
obxectivos prioritarios das nosas sociedades.  
 
 
 
 
Cangas, 2002         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Canastro da rectoral de Sueiro, Cuntis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4. Alimentando ás nosas pombas 
 
 
Cada día collemos o balde da comida, imos cara aos sacos e contamos, 
unha, dúas, tres medidas... En canto nos achegamos ao pombal, xa notamos 
á distancia a inquedanza das pombas. Imos! Imos! A xantar! (Sempre lles 
falo e, as veces, ata parece que me comprenderan).  
 
Aínda que desde fora a alguén puidese parecerllo, non lle damos de comer 
de xeito irreflexivo. Agora é inverno, a muda rematou sen contratempos e 
deixamos de ofrecer a mestura específica que ofrecemos para a renovación 
da pluma. Cómpre eliminar o exceso de peso que, en maior ou menor 
medida, sempre acumulan as voadoras en esa fase de comida xenerosa, así 
que engadimos un suplemento de cebada durante un tempiño para que 
afronten os primeiros adestramentos co peso máis acorde á súa condición de 
atletas.  
E así, durante as diversas fases do xogo imos modificando a dieta, 
ofrecendo máis ou menos millo ou máis ou menos ervillas, segundo a nosa 
forma de pensar sobre cómo debemos conducir a colonia. 
 
Para ir desentrañando o tema, diremos que manexamos a alimentación das 
nosas pombas para que, grazas a unha correcta nutrición, estean en 
condicións de soportar o grandísimo desgaste que lles supón as longas horas 
de regreso, as esixencias da cría, ou para conseguir unha mellor e máis 
rápida recuperación despois dos concursos, todo isto minimizando as 
repercusións negativas que puidesen derivarse para o seu organismo. 
 
Gústame dicir que a columbofilia é un deporte de alta competición. Cando 
llo digo aos amigos, xente allea ao noso deporte, sempre sorrín 
condescendentes, convencidos de que se trata dunha licenza verbal, de 
estilo. E nada máis lonxe da realidade. Os nosos “ferraris” necesitan que 
todos os lances do xogo estean perfectamente controlados. Malo se unha 
torca da roda está mal apretada, como lle pasou a Fernando Alonso. Os 
ganadores sempre resultan ser os que menos erros cometen. E a 
alimentación é unha das regraxes inevitables. 
 
Nesta introdución xa saíron dous termos que, para ser rigorosos, teremos 
que definir.  
 
Por un lado, está o concepto de alimentación, o feito de alimentar, de 
ofrecer alimentos, algo que eliximos á vontade segundo o noso criterio 
(máis ou menos millo, máis ou menos ervillas). Por outro, está o que 
conseguimos cando alimentamos: unha nutrición máis ou menos correcta. 



A nutrición é algo universal e involuntario, común para toda a especie. Son 
as transformacións que sofren os alimentos no organismo para poñer a 
disposición os chamados nutrientes, eses elementos necesarios para manter 
as funcións vitais e a saúde.  
 

 
 
Hai varios grupos de nutrientes e todos teñen que estar na dieta nas 
concentracións axeitadas. Poden ser motivo de enfermidades (incluso de 
morte) se estivesen en exceso ou se fosen deficitarios. Son os minerais 
(Calcio, Fósforo, Magnesio, Cloro, Potasio, Sodio e Axofre), os 
oligoelementos ou elementos traza, que son uns minerais que están en 
cantidades ínfimas no organismo (Cromo, Ferro, Iodo, Flúor,  Manganeso, 
Cobre, Cromo, Cobalto, Mobdileno, Selenio e Zinc), as vitaminas (A, 
complexo B, C, D, E, K), os chamados principios inmediatos (hidratos de 
carbono, graxas e proteínas) e a auga.  
 
Ademais de outras moitas funcións, os principios inmediatos teñen un 
importantísimo cometido como depósitos enerxéticos. Tanto os hidratos 
como as proteínas poden proporcionar 4 quilocalorías por cada gramo que 
entra en combustión mentres que as graxas teñen unha capacidade 
enerxética moito maior: 9 quilocalorías por gramo.   
 



Cando as pombas saen do camión e comezan a voar, van obter a enerxía 
que precisan da combustión dos hidratos de carbono simples (azucres) que 
gardan no interior de determinadas células. É unha combustión fácil e 
“pouco contaminante”. Pero este depósito enerxético (glicóxeno muscular e 
hepático) é escaso e en pouco tempo vai quedar esgotado. Cando o traballo 
muscular persiste, se a carreira se prolonga, é necesario botar man da 
despensa de enerxía máis abundante e máis capaz da que dispoñen, a de 
maior carga calórica: a que se agacha nas graxas. E isto vailles permitir 
realizar un maior volume de traballo. Malia que do seu uso derive a 
aparición da acidose, unha especie de “contaminación” do medio interno. 
 
O manexo destes fundamentos ten a súa importancia en canto nos 
enfrontamos á planificación dunha carreira. Temos que prever cal vai ser a 
carga de traballo (quilómetros, tempo atmosférico), para prever o 
requirimento enerxético da proba  e proporcionar, no posible, a dose xusta 
de combustible que se vai utilizar. Seguindo co exemplo da Fórmula 1, se 
cargamos demasiada gasolina nunha carreira rápida, a velocidade de 
cruceiro vai ser un chisco máis lenta por levar máis peso do debido e as 
nosas pombas vanse retrasar inevitablemente. Pola contra, se cargamos 
menos da que van necesitar cando a travesía vai ser máis traballosa, o 
esgotamento vai aparecer antes de chegar á meta e non é que se esfumen as 
probabilidades de pelexar pola vitoria, é que comprometemos incluso as 
posibilidades de chegada.  En columbofilia non hai repostaxes , non hai 
parada en “boxes”.  
 
Nestes casos estremos, cando aínda non se chegou ao destino e se esgotaron 
totalmente as fontes enerxéticas habituais (hidratos e graxas), a vontade e a 
determinación das pombas “extra” son capaces de poñer en valor o pouco 
que lles queda e, botando man da enerxía que se esconde na súa propia 
estrutura corporal, nas proteínas, son quen de realizar un último e agónico 
esforzo, aínda que isto signifique poñer nun brete á súa vida. Esta é a 
tremenda valía, que coñecemos tan ben, dos nosos incomparables animais. 
 
Resumindo, e facendo un símil, os hidratos de carbono veñen ser coma os 
cartos que temos no peto para pagar cando imos tomar, por exemplo, un 
café. Se a cantidade a pagar é máis do que levamos enriba e non nos chega, 
pois sacamos a tarxeta de creto, as graxas do noso conto, e tamén pagamos. 
Só naqueles casos nos que ocorre un grave compromiso vital e non temos 
outra solución, é cando somos capaces de vender a casa, si fixera falta, para 
poder saír do apuro. No noso caso, vai ser nas situacións de extrema 
necesidade enerxética cando se ten que botar man da capacidade enerxética 
das proteínas estruturais. 



 
Botándolle millo nas cestas na solta de Barcelona 

 
Cando remata a carreira, xa coas pombas no pombal, ten o columbófilo 
outra tarefa ben delicada: propiciar unha boa e rápida recuperación. A 
próxima carreira xa está á volta da esquina e se as reparacións quedan a 
medio camiño, as probabilidades de superar o seguinte compromiso vanse 
reducir dramaticamente. Como podemos axudalas? Que lles podemos dar 
de comer para que recuperen mellor? Pois depende. Non é o mesmo unha 
carreira rápida que unha estragante. Non teñen as mesmas necesidades as 
primeiras pombas que chegan despois dunha travesía dura -que en poucas 
horas parecen estar para outra- que as que chegan tarde, desfondadas, 
comprometidas na súa estrutura máis íntima por ter botado man desa 
reserva da que falabamos. Por suposto que a capacidade individual para 
superar os repetidos esforzos que lles esiximos é o cerne da selección no 
noso deporte, pero non sempre ocorre que as que chegan tarde son animais 
mediocres, pois ben puideron acontecer unha chea de circunstancias 
adversas antes e durante a viaxe, e temos a obriga de asistilas. Xa chegará o 
momento das contas definitivas. 
 
Aparte dos axustes finos, esquematicamente poderiamos dicir que hai tres 
tarefas urxentes nas chegadas. Por un lado, temos que proporcionarlles ás 
nosas pombas alimentos de rápida asimilación para que teñan acceso con 
urxencia á enerxía. A glicosa e a frutosa son dous hidratos de carbono 



simples (monosacáridos), que se absorben axiña nos tramos altos do aparato 
dixestivo e que son utilizados como combustible de xeito case que 
inmediato, sen ningún tipo de transformación metabólica poden remediar 
perfectamente esa situación extrema. Podemos atopalos en establecementos 
do ramo ou en farmacias pero tamén están en moi alta concentración en 
produtos complementarios amplamente utilizados en columbofilia desde hai 
moitos anos: tanto o mel como a cenoria contéñenos en altas concentracións 
e dan un rendemento excepcional como recuperadores. 
 
Tamén urxe proporcionar auga nas chegadas. Durante moitos anos teño 
preparado auga con glicosa e electrólitos para recibir cando os concursos, 
pero xa hai tempo que non os utilizo. Tardei en decatarme dunha evidencia 
incuestionable: que as pombas non súan e polo tanto non perden sales 
durante o exercicio. Moito me temo que a situación na que chegan cando un 
concurso de fondo é precisamente a contraria, a que se da en chamar de 
“deshidratación hipernatrémica”, de perda de auga pero cun exceso de 
concentración de sodio no seu medio interno. Unha situación que empeora, 
incluso, en soltas de moito calor. Recentemente temos lido comunicacións 
neste sentido (1), pero necesitaría ter acceso a unha maior información 
sobre o tema para ter unha opinión máis cabal e menos intuitiva. Así e todo, 
penso que nos equivocamos ó ofrecer electrólitos na auga de bebida cando 
as chegadas. Outra cousa é que poucas horas máis tarde, nunha segunda 
fase da recuperación, as pombas deban ter acceso a minerais para restaurar 
parte das íntimas desfeitas estruturais acaecidas tras o tremendo esforzo 
realizado, pero non nas críticas primeiras horas tras a chegada.  
Por último, a terceira das urxencias sería a de reverter á situación de acidose 
metabólica na que o organismo está sumido tras horas de traballo muscular. 
Aínda que o acceso a fontes rápidas de enerxía (glicosa e frutosa) xa vai ser 
a clave para solucionala, penso que a administración dun chisco de 
bicarbonato na auga de bebida pode resultar unha boa axuda para acelerar a 
volta a unha situación de equilibrio. 
 
Resumindo: auga, mel, un puntiño de bicarbonato e un pouquiño de limón, 
ese magnífico antiséptico natural que nos vai aportar antioxidantes nun 
momento crítico. Pero nada de sal. 
 
Apenas un pouquiño máis tarde, atendidas as urxencias, cómpre ir 
repoñendo os andeis baleirados da despensa enerxética (hidratos e graxas), 
pero iso pódese facer de vagar. O plan vai depender das necesidades 
deportivas das carreiras que veñan a continuación. Que estamos en soltas de 
pouco quilometraxe e o desgaste enerxético foi escaso... pois parece 
plausible ofrecer unha alimentación lixeira. Que a solta precedente foi dura 
e sospeitamos que houbo deterioro muscular engadido... pois precisaremos 



aportar unha alimentación que, sen sobrecargar a función renal, en situación 
delicada tras o esforzo realizado, aporte un axeitado perfil de aminoácidos 
(os elementos proteicos máis elementais) para reparar a quebra que puidera 
haber nas fibras musculares das atletas. Os laboratorios ofertan produtos 
dabondo para este cometido, pero tamén os columbófilos téñenlle buscado 
desde hai tempo solucións alternativas. Cando eu empecei na columbofilia 
sorprendeume ler a opinión dun famoso cronista que propugnaba 
administrarlle unha boliña de carne directamente no peteiro das pombas que 
chegaban do concurso (2). Moitos columbófilos tamén utilizaban o leite 
para o mesmo cometido. Evidentemente, as pombas non son nin carnívoros 
nin mamíferos e a súa capacidade para dixerir estes alimentos é 
necesariamente limitada, cando non prexudicial. O método do 
“extrusionado” (alimentos sometidos a calor e a presión) ven sendo 
utilizado pola industria alimentaria de animais para “predixerir” alimentos 
“indixeribles”. Os columbófilos coñecémolos ben. Eu, persoalmente, utilizo 
o iogur para estes cometidos, como tamén se podería usar calquera outro 
tipo de leite acidificado (kefir, bioiogures...), ou mesmo o queixo. Son 
alimentos que derivan da acción de diversas bacterias ou de fungos sobre o 
leite, que transforman a súa lactosa orixinal en ácido láctico e a converten 
nun alimento máis “dixerible”. Ademais teñen o valor engadido de ser 
alimentos funcionais, con características probióticas, que poderían ter 
vantaxes a nivel inmunolóxico ao mellorar o ecosistema intestinal, pero isto 
non son máis que fundadas sospeitas e, polo momento, aínda non 
evidencias. 
 
Nalgún lugar teño lido que M. Van Geel, o famoso columbófilo holandés, 
utilizaba “Nutri-soja”, un leite especial para os nenos que padecen de 
alerxia ás proteínas do leite de vaca e que carece de lactosa na súa 
formulación. Tamén Win Muller outro coñecido columbófilo holandés 
confesou na Aula Columbófila Internacional organizada polo Club 
Columbófilo Leonés no ano 99, que usaba leites infantís (non dixo marcas) 
nos días previos aos encestes de gran fondo para “encher os depósitos” das 
súas voadoras. 
 
Outro alimento cun perfil aminoácido excelente que teño usado é o ovo, en 
concreto a clara do ovo, a chamada proteína patrón, que cocido e en 
pequenos anaquiños pode ser introducido directamente no peteiro das 
pombas que cheguen desfeitas despois dun concurso estragante. Podo dar fe 
de que consegue unhas recuperacións espectaculares. Non me gusta usar 
ovo cru por medo á contaminación por salmonela e para evitar a acción de 
certos elementos “anti-nutritivos” que posúe e que se inactivan coa cocción. 
 



Aínda que o tema a tratar é o da alimentación, xa que estamos a falar da 
recuperación tras o esforzo, non podo deixar de mencionar outros dous 
pequenos detalles para despois dos concursos: o chamado “descanso 
activo”, é dicir, un pouquiño de exercicio de nada unhas poucas horas 
despois de chegar, algo que xa se fai en moitos deportes, pero moi 
complicado para os que temos aos depredadores a cotío enriba do pombal, e 
o repouso, o descanso efectivo, verdadeiro bálsamo e reparador extra 
contra a fatiga.  
 

 
 
Pouco máis arriba tocabamos o tema da preparación para os concursos e 
nomeabamos a Win Muller. Outros campións utilizan estratexias distintas 
aínda que igualmente efectivas. Hai quen usa o mesmo tipo de ración 
durante todo a temporada deportiva e hai quen usa depurativa nos primeiros 
días do ciclo entre soltas. Hai quen engade millo os días previos ao enceste, 
hai quen usa manises e hai quen non lles fai nada en especial. Hai quen lles 
bota de comer a eito todo o que queiran e hai quen pesa meticulosamente a 
ración que lles serve. Hai quen lles fai adestrar lixeiramente arredor do 
pombal e tamén hai quen lles mete verdadeiras “tundas” de adestramento. 
Difícil desentrañar esta maraña. Dáme a impresión de que o denominador 
común é a determinación e a vontade do columbófilo, como se houbese 
unha canle invisíbel pola que se transmite o espírito gañador ás pombas, 
antes aínda que as metodoloxías.  



 
A miña opinión é que, ademais de con outros métodos, coa alimentación 
podemos acelerar ou retrasar a “posta a punto”, e que tanto mal podemos 
facer conseguindo o pico de forma antes do día da carreira como se nese día 
crítico aínda non chegaramos a acadala. Tamén podemos botar man de 
Muller para ilustrar isto. Cando estivo en León nos dixo que as súas pombas 
ían á cesta nunha condición “bastante deplorable”. Todos quedamos 
sorprendidos. Comentou que voaba en viuvez total, machos a un lado e 
femias a outro, e que xuntaba os sexos o día antes dos encestes para gran 
fondo, deixándolles pisar e ir ao niño, e que lles botaba palla ou febras de 
tabaco para incentivalas. Ese día nin comían, claro, todo era lume. E cando 
as encestaba, tiñan un aspecto “lamentable”. A clave da súa estratexia, 
segundo dicía, se baseaba en que, que cando se encesta para Barcelona, as 
pombas aínda teñen que permanecer 5 ou 6 días nas cestas antes de ceibarse 
e que é nese tempo, co repouso e co millo que lles proporcionan, cando se 
poñen perfectas. En cambio, as que se encestan no pico da forma, 6 días 
despois  están xa totalmente fora de punto.  
Aínda que as nosas pombas non acostuman permanecer tanto tempo 
engaioladas, coido que podemos sacar algunhas conclusións do conto. 
 
Como axudarlles a dar ese “subidón”? Analicemos a estratexia de Muller: 
Win aprovéitase de dúas circunstancias: o repouso dos 5 ou 6 días quietas 
na cesta, e o abastecemento enerxético. Na solta de Barcelona proporcionan 
millo como único alimento para as voadoras. O millo é un cereal cunha alta 
porcentaxe de graxas e, aínda que non chega ás cantidades que fornecen os 
cacahuetes, ten en cambio unha  menor carga proteica, que o fai aínda máis 
idóneo pois non son proteínas precisamente o que se necesita neste 
momento. O axuste, como xa dixen máis arriba, dependerá das previsións 
meteorolóxicas e dos quilómetros da solta pero sexa con millo, manises, 
alpiste ou cunha culleriña de aceite para remexer na ración, o obxectivo é o 
mesmo: encher os depósitos graxos. Para isto non serven os alimentos con 
alta porcentaxe de proteínas (ervillas, vezas...), que só conseguirían 
sobrecargar innecesariamente á función renal e a subseguinte aparición de 
carnes azuis. A estratexia debe ser similar á que empregan os corredores de 
maratón nos días previos á carreira: pico de traballo para baleirar os 
depósitos de glicóxeno muscular e hepático seguido de tres ou catro días de 
carreira lixeira, xunto cunha alimentación a base de pasta para volver a 
enchelos. En vez das graxas, a fonte enerxética dos deportistas humanos é 
basicamente a dos hidratos de carbono. 
 
Un comentario acerca do aceite. Persoalmente adoito a empregar aceite de 
oliva virxe, todo un milagre da natureza, porque as mesturas de aceites 
(oliva, xirasol, millo, soia, cártamo, de fígado de bacallau...) que existen no 



mercado non melloran a súa calidade enerxética que é o que eu busco, 
aumentar un chisquiño a carga graxa da alimentación nun determinado 
momento da campaña, cando o enceste, e non tanto como complemento 
alimentario. O que si ofrecen as mesturas de distintos aceites é o que se 
espera de diversificar a dieta: aumentar o seu espectro nutricional. As 
posibilidades de que as nosas pombas teñan acceso aos distintos ácidos 
graxos esenciais son maiores se ofrecemos unha dieta variada. Con todo, 
non debemos esquecer que as nosas aves son fundamentalmente granívoras, 
e que debemos ser especialmente cautos nas cantidades empregadas. 
 
Hai outro par de detalles referente ás mesturas que tamén merecen un 
comentario.  
 
Aínda que pareza unha obviedade, debemos de procurarnos unha mestura 
de calidade, que semelle estar rebosante de saúde, chea de vida, con todos 
os seus nutrientes a disposición das nosas atletas, óptima. Non choremos 
ese gasto. Cando os irmáns Janssen tiñan problemas nos concursos, o 
primeiro que testaban era a calidade da comida que estaban a utilizar. 
Humedecíana un pouco e miraban si xerminaba. E se non agromaba, tiraban 
con ela.  
 

 
Millo infectado con fungos 



Tamén hai que buscar que a mestura estea ben seca, cuestión que non atinxe 
so á economía (pagar a auga a prezo de gran) senón tamén porque 
compromete o equilibrio inmunolóxico das nosas aves ao aumentar as 
posibilidades de contaminación, entre outros, por aspergilus, uns fungos 
ubicuos que poden parasitar o gran (manises, pipas de xirasol, cereais) 
cando atopan calor e un substrato humedecido. Provocan a aparición de 
aflatoxinas, uns inmuno-tóxicos desencadeantes de graves enfermidades 
hepáticas. 
Outro motivo de preocupación resulta da presenza de praguicidas no 
alimento debido ao seu rutineiro uso nos extensivos monocultivos actuais. 
Pero este non é só un problema das pombas e da súa hipotética relación co 
rendemento deportivo, tamén nos toca sufrilo a nos mesmos e a nosa saúde. 
 
Dito isto, vexamos certos detalles interesantes respecto ás sementes que 
utilizamos (3) 
 
 

Cereais Calorías 
x 100 gr. 

Proteínas 
gr. x 100 

Graxas 
gr. x 100 

Hidratos 
Carbono 
gr. x 100 

Arroz 355 8,2 0,6 77 
Avena 384 14,3 7,7 65,2 
Cebada 355 8,6 1,4 78,2 
Trigo 356 10,8 2,3 75 
Millo 364 9,6 3,5 73,9 

 
 
Legumes Calorías 

x 100 gr. 
Proteínas 
gr. x 100 

Graxas 
gr. x 100 

H. Carbono 
gr. x 100 

Ervillas  323 23,5 1,8 62,3 
Lentellas 339 23,7 1,2 62,5 
 
 
Outras  Calorías 

x 100 gr. 
Proteínas 
gr. x 100 

Graxas 
gr. x 100 

H. Carbono 
gr. x 100 

Cacahuete 550 26,1 44,2 20 
Soia 342 34,9 18,1 34,3 
 
 
Por un lado observamos que os cereais teñen poucas calorías máis que as 
leguminosas, pero estas teñen en cambio unha maior calidade proteica. 
Cómpre dicir que o perfil de aminoácidos de estes dous grupos se 



complementan e melloran a calidade da dieta en canto se subministran 
xuntos. Mentres que as leguminosas son pobres en metionina, un 
aminoácido axofrado que ten que ver coa formación da pluma, os cereais 
téñena en moi boa proporción. Coa lisina, outro aminoácido, pasa outro 
tanto pero ao revés, son as leguminosas quen compensan o pobre aporte dos 
cereais. 
Os datos tamén desmitifican a crenza de que a cebada non alimenta, pois 
ben vemos que a súa carga calórica é similar a todos os demais cereais. É 
pola súa menor calidade proteica e porque apenas ten graxas, polo que, 
xunto co arroz, se utiliza como “depurativa”. Tamén queda claro o potencial 
enerxético dos cacahuetes e a súa riqueza graxa. 
 
O derradeiro comentario vai sobre as proporcións ideais das distintas 
sementes nas mesturas. En nutrición humana fálase dunhas determinadas 
proporcións dos principios inmediatos para conseguir unha dieta equilibrada 
ideal (de maneira esquemática, a dieta ideal debe conter un 55-60% de 
hidratos de carbono, un 30% de graxas e un 10-15% de proteínas) pero non 
sabería dicir se esa é tamén a proporción idónea para a dieta das nosas 
pombas. En cambio, si que podemos extrapolar perfectamente outra das 
características da dieta saudable: que sexa variada, diversificada.  
 
Para o manexo no noso cotián, estamos todos de acordo en que durante a 
cría debemos incrementar as proteínas para favorecer o crecemento dos 
pitos novos: non se medra sen proteínas. Por iso aumentamos a cantidade de 
ervillas, fabas, ou lentellas, sementes que xa sabemos que as posúen. En 
cambio, na temporada deportiva botamos man dos cereais para ter acceso a 
unha xenerosa fonte de hidratos de carbono e por tanto de enerxía. E 
durante a muda debemos ofrecer unha alimentación na que non falten os 
chamados aminoácidos axofrados (metionina, cistina) pois a súa carencia 
comprometería a formación da queratina, a proteína estrutural das plumas. 
É a razón pola que as mesturas de muda adoitan ter, entre outras sementes, 
máis pipas de xirasol.  
 
Resumindo, utilicemos mesturas con bo gran, variadas, secas, e que teñan 
capacidade de agromar. Procuremos ofrecerlles espinacas, coles, nabizas, 
verduras diversas, allo, cebola, e cenorias. Empreguemos con criterio 
aceites variados, iogur, pequenas sementes, lévedo de cervexa, cuncha 
moída, arxila, carbón vexetal, un bo grit... Resulta a mellor opción para 
garantir que todos os distintos nutrientes de que falabamos ao principio 
estean a disposición do organismo para a súa utilización. Un vieiro 
indispensable para as nosas atletas. 
 
 



(1)  Tablas de composición de alimentos. 1981. Lab. Alter, división 
dietética. 

(2)  Curso de columbofilia. Landercy, H. Ed. Mundo Columbófilo,  3ª 
Ed. 1982;  p.99. 

(3)  Ocorrencias bioquímicas nos pombos durante e após os concursos. 
Gordon Chalmers. Mundo Columbófilo nº 997. 2008; p.22. 

 
 
Cangas, febreiro do 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Capítulo 5. Os problemas respiratorios nas pombas. 
 
 
As enfermidades que afectan ás vías respiratorias están, nunha elevada 
porcentaxe de casos, na xéneses dos malos resultados deportivos das 
pombas mensaxeiras. Os largos voos son tremendamente esixentes a nivel 
de rendemento enerxético, e calquera situación que interfira nas reaccións 
celulares relacionadas coa obtención de enerxía vai producir, 
necesariamente, un deterioro dos resultados deportivos. O sistema que 
asimila o osíxeno e o transporta ata as células resulta fundamental, pois o 
osíxeno é o encargado de queimar (oxidar) o combustible enerxético 
(hidratos de carbono e graxas) nas células musculares para a obtención da 
enerxía que fai posible o traballo muscular. Non pode haber ningún 
problema nesta parcela. 
 
A primeira das situacións que poden interferir no bo funcionamento do 
proceso é precisamente, “a falta de aire”. A carencia de osíxeno e o exceso 
de amoníaco apreciámola nesa cor azulada da musculatura das pombas que 
se aloxan en pombais mal ventilados. E sabemos do escaso rendemento 
destes animais.  
Tamén pode suceder que aínda que o pombal teña un sistema de 
ventilación axeitado, sigan existindo problemas por unha concentración 
elevada de amoníaco. Con frecuencia deriva dun exceso de inquilinos e 
dunha relación deficiente entre  limpeza e ventilación. A superpoboación 
dos pombais, totalmente inxustificable, é unha situación que, con máis 
frecuencia do debido, está detrás do mediocre rendemento deportivo. Un 
pombal que funciona razoablemente con 40 ou 50 animais non vai poder 
facelo en absoluto se nel se aloxan o dobre de pombas, entre outras razóns, 
porque a súa capacidade de ventilación non vai ser capaz de proporcionar o 
dobre de osíxeno, nin de depurar o dobre de CO2, amoníaco e poeiras. Sen 
caer no extremo das correntes de aire, igualmente problemáticas, é preciso 
conseguir un equilibrio entre a cantidade de aire renovado e o número de 
pombas aloxadas. Non é raro ver colonias que teñen dificultades ao inicio 
da campaña e que en canto perden un par de ducias de animais 
desaparécelles este tipo de problemas como por ensalmo: todo funciona 
perfectamente cun menor número de pombas. Pola mesma razón, as 
habituais obrigas de limpeza son inescusables se queremos ver prestacións 
dignas da calidade das nosas pombas, e isto con moita máis razón se o 
pombal ventila deficientemente: un mal pombal esixe dun esforzo extra 
para contrarrestar as súas carencias. 
 



 
“Campanilla”, propiedade de Fernando Villar Guardado. 

1ª de Fondo Provincial da A.C.G. en 2003 
 
Por suposto, non só debemos ser coidadosos coa superpoboación. O mesmo 
conto poderiamos dicir respecto ás condicións do transporte que 
empregamos cando os concursos.  Moita atención ao número de pombas 
que metemos en cada cesta, e moita atención tamén ás condicións de  
temperatura, humidade e ventilación dentro do convoi. 
 
As infeccións son as outras grandes causas de patoloxía respiratoria. 
Diversos virus, bacterias, protozoos, fungos e parasitos poden afectar o 
aparato respiratorio das pombas e o seu bo funcionamento.   
 



Entre os virus que poden afectar aos nosos animais, cabe citar aos 
herpesvirus, causantes de moitos cadros de coriza, e aos coronavirus. 
Cunha incidencia moito menor, os adenovirus. O hacinamento e os encestes 
propician, naturalmente, os contaxios. Os columbófilos temos que coñecer a 
súa  existencia e saber que estas infeccións non son sensibles aos 
tratamentos antibióticos, polo que o seu uso nestes casos, ademais dun 
gasto innecesario, pode provocar un dano colateral aínda maior porque 
eliminaríamos aos xermes saprófitos (os que conviven co organismo no que 
se aloxan para beneficio mutuo) producindo un desequilibrio que pode levar 
á enfermidade. Moito coidado entón co uso indiscriminado de 
antibióticos. 
 
De entre as bacterias que poden afectar as nosas pombas a nivel 
respiratorio, pódense citar as Pseudomonas, Klebsiellas, Pasteurellas, 
Haemóphilus, Streptococcos, Staphilococcos... con afectación variada do 
aparello respiratorio: rino-conxuntivite, sinusite, pneumonías, inflamacións 
dos sacos aéreos... O diagnóstico certeiro da causa da enfermidade está 
en mans do laboratorio veterinario por medio de cultivos de secrecións 
ou de tecidos obtidos por necropsia. 
 
Hai que destacar, neste capítulo, aos chamados “bacterioides”, xérmenes 
intracelulares que, cun tamaño a medio camiño entre virus e bacterias, 
desempeñan un papel moi prevalente na problemática respiratoria das nosas 
colonias. Entre eles están os Mycoplasmas e as Clamydias. 
 
Son varias as especies de Mycoplasmas que poden afectar ás pombas 
producindo patoloxía respiratoria crónica tipo traqueíte ou sinusite 
infecciosa. Asócianse  con frecuencia a outros patóxenos, coma o E. Coli. 
Poden permanecer latentes durante tempo e reactivarse en situacións de 
estrés. Son xérmenes moi sensibles aos desinfectantes comúns, e o 
tratamento inclúe Tilosina, Eritromicina, Tetraciclinas, Espectinomicina e 
Enrofloxacino. 
 
As Clamydias son as causantes da Ornitose, unha das enfermidades máis 
comúns nas pombas. Fálase dunha prevalenza cércana ao 90 % .  
A ornitose maniféstase sobre todo no comezo da temporada deportiva 
debido ás soltas con tempo frío e húmido ou por flutuacións bruscas de 
temperatura, á superpoboación ou á falta de hixiene. Cando suceden 
recorrencias frecuentes, case que sempre hai problemas no illamento 
das instalacións, ou na concepción da ventilación do pombal, e niso 
haberá que facer énfase en vez de tratar unha e outra vez a toda a colonia 
sen que se solucione o problema de base. 
 



A Ornitose provoca, na súa presentación aguda, descarga nasal (tamén 
chamada coriza) e ocular (en moitos casos con conxuntivite unilateral), 
sinusite, diarrea, apatía, debilidade, inapetencia e perda de peso. Nas 
necropsias poden atoparse inflamación dos sacos aéreos, pericardite, 
hepatite, peritonite e necrose focal de fígado e bazo. As lesións están a 
miúdo ausentes nas infeccións inaparentes, aínda que as aves estean 
excretando microorganismos durante anos antes de que cheguen a 
desenvolver a enfermidade, o que ocorre, case sempre, por estrés (encestes, 
superpoboación...). As pombas enfermas eliminan clamydias vía aérea e 
fecal e a transmisión prodúcese ben directamente dun a outro animal  ou por 
inhalación de poeira contaminada. Complícase frecuentemente con 
infeccións bacterianas asociadas (E. Coli, Pasteurella...). Non é de estrañar 
que derive nunha incapacidade manifesta para o deporte. 
 

 
 
O diagnóstico faise por observación das Clamydias nos tecidos 
necropsiados ou a partir de hisopados cloacales ou de coanas (necesítase un 
medio de transporte específico para clamydias para levalo ata o 
laboratorio). Debido á súa excreción intermitente, débense de obter varias 
mostras da mesma ave, ou de varias. As probas serolóxicas tamén teñen 
valor diagnóstico. 
 



Non debe de esquecerse que a Ornitose é unha zoonose, e dicir, que é unha 
enfermidade que pode transmitirse dos animais ao home. 
 
O tratamento da enfermidade precisa o uso de Clortetraciclina ou de 
Doxiciclina. Todos os laboratorios de Veterinaria para pombas dispoñen de 
tratamentos e de estratexias preventivas para utilizar durante a campaña, 
fundamentalmente á volta dos concursos. 
 
Tamén os fungos poden provocar problemas respiratorios. De entre eles, os 
Arpérxilus e as Cándidas. 
 
Os  Asperxilus son fungos ubícuos, que se atopan en calquera lugar. Gustan 
da humidade para medrar. O diagnóstico de asperxilose denota problemas 
graves de hixiene, ventilación mediocre no pombal e desequilibrio na 
inmunidade natural das pombas.  
 
As Cándidas, en cambio, son oportunistas que aproveitan os tratamentos 
antibióticos para instalarse comodamente e provocar o chamado “muguet” 
ou infección mucosa candidiásica, unha vez que os seus competidores, as 
bacterias, foran eliminadas. Debe considerarse, entón, o tratamento 
antimicótico despois da administración prolongada de antibióticos. 
 
Algúns parasitos internos, coma os áscaris, e externos, coma os ácaros dos 
sacos aéreos, tamén poden estar detrás da patoloxía respiratoria. Os áscaris, 
en concreto, cando no seu ciclo vital teñen que transitar en estado larvario 
por bronquios e traquea, na súa viaxe ata chegar ao intestino onde se 
desenvolverán como vermes adultos. 
 
As tricomonas e protozoos afíns,  poden asociarse con outros patóxenos e 
complicar a resolución das enfermidades respiratorias, necesitándose, ás 
veces, un tratamento conxunto para chegar a solucionar o problema: contra 
a infección bacteriana de base e contra as tricomonas. 
 
Como resumo, dicir que debemos fuxir rigorosamente da superpoboación 
dos nosos pombais, e que se a lacra das enfermidades respiratorias nos 
visita a miúdo é moi probable que necesitemos replantexarnos o sistema de 
ventilación das nosas instalacións. Tamén temos que optimizar as 
condicións de transporte ata o lugar de solta. E por último recalcar que, para 
realizar unha mellor práctica columbófila, necesitariamos un apoio 
veterinario específico e evitar así os tratamentos incontrolados e sen ton nin 
son. 
 
Cangas, 2004 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 6. Salmonelose / Paratifose 
 
 
O coñecemento da salmonelose nas pombas por parte dos columbófilos 
xustifícase por ser unha enfermidade da que hai informes sobre un impacto 
epidemiolóxico crecente e porque está detrás de moitos fracasos 
deportivos. 
 
Etioloxía 
 
Está causada pola Salmonela typhimurinum variedade Copenhague, unha 
bacteria que infecta o intestino das pombas e desde onde pode distribuírse, 
despois de invadir  o torrente sanguíneo, por todo o organismo. A 
Salmonela pode chegar a aloxarse nas articulacións, no intestino e en 
diversos órganos internos da ave (fígado, riles, ouvídos, órganos 
reprodutores, etc), producindo unha inflamación no lugar onde se instale e 
afectando o seu normal funcionamento. 
 
Clínica.  
 
Cando se afectan as articulacións, estas amósanse inchadas, vermellas, con 
sensación de calor e, secundariamente, sofren de impotencia funcional. 
Cando a articulación afectada é a da ala apréciase a “ala caída” e se é a da 
pata, coxeira. Se a salmonela afecta ao intestino, ocorre diarrea. Se a 
afectación é dos órganos reprodutores, aparece perda de fertilidade ou 
infección da posta coa conseguinte morte dos pitos no interior do ovo ou 
aos poucos días do nacemento. Cando o afectado é o Sistema Nervioso, 
prodúcense tremores, convulsións e os típicos “pescozos tortos”, igual que 
ocorre na enfermidade de Newcasttle. 
Outras veces, os síntomas son máis inespecíficos e o diagnóstico clínico 
pode resultar máis difícil. Os adelgazamentos inexplicables e sobre todo a 
falta de rendemento deportivo poden ser pistas que nos alerten sobre a súa 
presenza. 
 
A transmisión da enfermidade prodúcese fundamentalmente polas feces 
(que poden contaminar a comida e a auga dos bebedeiros se a hixiene é 
deficiente), pero tamén pola “papa” (transmisión pais-fillos) ou por vía 
sexual (contaminando á parella). Os ovos resultan contaminados con 
facilidade (contaxiando á prole). 
 
Un problema considerable desta infección é a existencia dos chamados 
portadores asintomáticos, animais aparentemente sans pero que van 



diseminando a salmonela por todo o pombal co conseguinte fracaso 
deportivo como consecuencia inevitable. 
 
O diagnóstico definitivo realízase con probas serolóxicas ou por cultivo de 
excrementos ou de tecidos obtidos por necropsia. Debería estar en mans do 
veterinario. 
 
Que facer? 
 
A prevención debe ser a nosa mellor aliada. A hixiene rigorosa habitual e a 
desinfección periódica do pombal, dos comedeiros, bebedeiros e utensilios 
de limpeza, debe formar parte das nosas rutinas. Non debemos esquecer 
tampouco o control sanitario do entorno do pombal, pois a salmonela pode 
sobrevivir nos canelóns dos tellados, entre as tellas, no chan...  atención 
pois aos nosos zapatos cando visitemos pombais alleos, posto que podemos 
traer connosco a infección á casa. 
 
Débese ter un exquisito coidado de non encestar pombas enfermas ou con 
dúbidas de que o estean “para que se perdan”. Non fariamos máis que 
trasladar os nosos problemas aos pombais dos compañeiros. 
 
As pombas alleas extraviadas que entren nas nosas instalacións e as propias 
que cheguen varios días máis tarde nos concursos, deben de ser trasladadas 
a unha gaiola de corentena para evitar posibles contaminacións e para ser 
tratadas de xeito profiláctico. Este proceder debería ser habitual, así 
mesmo, cos exemplares adquiridos para mellorar o noso plantel reprodutor 
ou cos pombiños novos que consigamos doutros pombais para dedicalos a 
voar, veñan do pombal que veñan! 
 
É fundamental un enfoque colectivo por parte de tódolos membros do 
club con actuacións encamiñadas a un correcto control sanitario 
global. Todos sabemos que “a cesta” é un inexorable factor de 
homoxeneización de problemas sanitarios. 
 
A vacinación é controvertida. Mentres se preconiza por determinados 
profesionais, outros a poñen en tela de xuízo, recomendando no seu lugar o 
tratamento profiláctico de toda a colonia durante o outono, unha época na 
que se agudizan estes problemas con moita facilidade. Pode resultar 
axeitada a vacinación anual dos pitos novos, sobre todo cando hai sospeitas 
de que a enfermidade rolda pola colonia. 
 
O tratamento debe ser inmediato si se trata dun reprodutor ou dun voador 
extra e debe de ser feito en gaiola de corentena. Debido á alta probabilidade 



de contaxios, cando se diagnostica salmonelose débese de tratar a toda a 
colonia, pero hai que valorar o sacrificio como medida profiláctica debido 
ao grave problema dos portadores asintomáticos.  
 
Os tratamentos antes da gran muda e dos concursos e cría son 
recomendables.  
Segundo a situación epidemiolóxica, cando esteamos inmersos 
colectivamente nun ambiente con alta probabilidade de infección, podería 
resultar de interese o planificar un tratamento preventivo estratexicamente 
colocado ao longo da tempada de cría, pois a crianza da prole pode actuar 
como un factor debilitante e desencadear un brote da enfermidade entre as 
nosas pombas. 
 
Os alimentos funcionais (probióticos e prebióticos) pola súa acción 
equilibrante da flora intestinal poderían xogar aquí un interesante papel 
preventivo. 
 
Tódolos laboratorios de Veterinaria para pombas posúen medicamentos 
eficaces contra a paratifose para uso en Columbofilia. 
 
As Quinolonas e o Trimetropín son antibióticos con escasas resistencias 
ante a Salmonela e poden usarse como tratamento en pautas de 10 e 15 días 
respectivamente. 
 
 
Vademécun alternativo  
(medicación que pode obterse en boticas) 
 
TEDIPRIMA, Suspensión oral (R) 
5 cc. de suspensión conteñen 80 mg. de Trimetropín 
 
O Trimetropín adminístrase a razón de 10 a 20 mg por pomba e día, vía 
oral, durante 10 - 14 días. Mesturar coa ración xusta que tomen no día. 
 
 
Cangas, 2003. 

 



Capítulo 7. Ectoparásitos.  
Que debemos saber os columbófilos? 

 
 
De todos é sabido que o deporte columbófilo precisa do axuste fino de un 
bo número de detalles e que pode ser suficiente esquecer ou desatender un 
pequeno aspecto do xogo para que se derrube todo ese complexo e fráxil 
castelo de naipes sobre o que se sustenta o éxito. 
 
Nunha actividade como a nosa, cando a competencia é alta e o primeiro 
premio pode depender de tan só uns segundos, os pequenos detalles de 
manexo poden resultar cruciais para o palmarés do columbófilo. 
 
Unha parcela fundamental para o equilibrio da saúde das nosas colonias é o 
control das parasitoses. A súa presenza denuncia unha importante falta de 
hixiene ou unha planificación sanitaria pouco axeitada. A continuación 
imos facer un repaso dalgúns dos parasitos externos que poden sufrir as 
nosas pombas. 
 
O Cimex colombariux (Chinche) é un parasito de 4,5 mm, que aliméntase 
de sangue (hematófago) e que ataca ás aves de curral e á maioría dos 
mamíferos, humanos incluídos. As pombas poden infectarse intensamente. 
As súas ninfas poden chegar a tolerar máis de dous meses sen alimento e os 
adultos incluso cerca dun ano. Aliméntanse de noite en apenas 10 minutos 
e logo agáchanse nas fendas, niños ou na cama de palla. As aves atacadas 
pola súa picadura padecen dun prurito intenso e poden chegar a volverse 
anémicas. O tratamento implica limpeza a fondo do pombal, con 
eliminación de escondrixos e con pulverización a presión das instalacións, 
con carbaril, malatión ou piretroides, entre outros. 
 
A pulga adherente (Chidnophaga gallinácea) gusta de permanecer 
adherida á pel da cabeza durante días ou semanas. A femia expulsa con 
forza desde aí os seus  ovos, de xeito que cheguen ao chan circundante 
onde van desenvolverse como larvas. As pombas atópanse entre os seus 
posibles hóspedes. A súa infestación pode causar anemia e morte, 
especialmente entre as aves novas. A medida de control máis importante 
para eliminar os individuos inmaturos é evitar a cama de palla, ou aplicarlle 
po de carbaril, coumafós ou malatión. 
 
A mosca das pombas (Pseudolynchia canarienses) é un artrópodo da 
familia dos hipoboscídeos. É de cor parda, duns 6 mm. de lonxitude, coas 
alas máis longas co corpo e cunhas patas que terminan nunha especie de 
dentículos que lle permite desprazarse axilmente entre as plumas e por 



baixo das ás. Aliméntase de sangue -e non de plumas- polo que produce 
anemia, enfraquecemento e incluso a morte nos pombiños novos. Ademais, 
a súa picadura e movementos, provocan desacougo e inquietude nas aves, 
que poden chegar a abandonar a incubación pola súa culpa. Tamén pode 
actuar, ao igual cas moscas domésticas e mosquitos, como transmisor de 
enfermidades víricas ou bacterianas. Vive uns 45 días e cada parella so 
procrea entre 4 e 6 individuos. En ausencia de pombas, morren en 48 horas. 
Xeralmente só hai unha ou dúas moscas por ave, aínda que en tempos de 
calor pode chegar a haber máis. Combátese con limpeza rigorosa do 
pombal cada 20 días como máximo, e tratamento con piretroides 
(permetrina) e con insecticidas órgano-fosforados. 
 
Un bo número de ácaros poden chegar a parasitar as nosas pombas. Os 
carrachos son algúns deles: Argas reflexus e Argas polonicus, entre outros. 
Os adultos viven escondidos durante o día nas fendeduras dos aloxamentos 
ou dos poleiros, onde realizan a posta. Saen de noite a alimentarse das aves. 
É por iso que se deben de pulverizar paredes, poleiros e niños con 
acaricidas, á vez que directamente sobre as aves ou no baño. Recoméndase 
usar piretroides e raspado mecánico. 
 
 

 
 



O Syringophylus columbae é un ácaro que parasita o interior dos canotos 
das plumas. Cando chega a época de muda, escápase axiña do seu acocho, 
antes de que a pluma se desprenda, para invadir de novo á que brota, antes 
de que se oclúa o canón. 
 
Idéntico sistema de ataque, desde o escondrixo, teñen os ácaros vermellos 
(Dermanyssus gallinae) que tamén producen excitabilidade e desacougo, 
ademais de anemia e adelgazamento. Esta parasitose afecta especialmente 
aos pombiños novos e ás pombas que incuban. O tratamento é similar ao 
referido para os carrachos. 
 
Outros ácaros máis poden chegar a afectar ás pombas. Descríbense 
infestacións por Laminosioptes cysticola, ou ácaro nodular ou quístico, 
que se alberga en pequenos nódulos amarelos subcutáneos, do tamaño 
dunha cabeza de alfinete e aínda maiores, pero tamén entre os músculos, 
pulmóns, peritoneo e vísceras abdominais. Estes nódulos calcifícanse unha 
vez mortos os ácaros. Moitas veces témolos palpado baixo a pel dos 
músculos pectorais das nosas pombas. 
 
O Falculifer rostratus tamén é un ácaro que se desenvolve no tecido 
subcutáneo da ave para logo saír ao exterior e vivir como adultos sobre as 
plumas. A súa presenza provoca prurito, ao que responden as pombas con 
movementos de busca entre as plumas, co peteiro. Está moi difundido no 
noso país.  Trátase con piretroides. 
 
Outro tipo de ácaros, os Knemidocoptes, poden afectar ás pombas, 
producindo a sarna das patas, tamén chamada patas de cal ou patas 
roñosas (K. mutans), ou a sarna desplumante (K. lavéis). A ivermectina é 
moi eficaz contra esta parasitación. No caso da sarna das patas, convén 
facer un preparado de ivermectina con ácido salicílico ao 3%, para aplicar 
directamente sobre as costras. 
 
Outro grupo de parasitos externos importante son os malófagos 
(etimoloxicamente comedores de vellón, de pelo, pero que, ademais do 
pelo de mamíferos gustan tamén de mastigar a pluma das aves).  Os ben 
coñecidos piollos, aínda que non producen cadros patolóxicos importantes 
nos seus hóspedes, si que poden producir debilidade, irritación e destrución 
da plumaxe. Descríbense diversos xéneros de Malóphaga que poden afectar 
ás pombas: Colpocephalus turbinatum, Hohorstiella lata, Campnulotes 
bidentatus, Coloceras e Columbicola columbae (o piollo delgado das 
plumas da pomba). Poden usarse, como tratamento, o Malatión en po ou 
emulsión, o Carbaril ao 5% e  a Permetrina. 
 



Como corolario hai que insistir, pois, no fundamental da limpeza e 
desinfección periódica do chan, paredes, niños e poleiros, dentro dun plan 
integral de desparasitación da colonia. Se se me permite unha observación 
froito da experiencia persoal, alertaría contra o uso de determinados 
insecticidas durante o período de concurso, pois poden producir un certo 
grao de intoxicación que da totalmente ao traste coa forma das nosas 
voadoras. Están pensados para utilizalos “con animais fora”, co pombal 
baleiro durante días, cousa que resulta moi difícil coas nosas, polo xeral, 
limitadas instalacións. 
 
A IVERMECTINA, como vimos, é un dos posibles tratamentos contra 
algúns dos parasitos externos das nosas pombas. Tamén actúa contra algúns  
parasitos internos.  Este produto, do grupo das Avermectinas, é un dos 
varios derivados do fungo Streptomyces avermitilis, e ten un espectro 
antiparasitario potente e amplo a baixas doses.  
 
A ivermectina é activa contra moitos nematodos (vermes redondos) tanto 
maduros como inmaturos así como contra numerosos artrópodos. Non é 
activa, en cambio contra cestodos (as tenias), protozoos (tricomonas, 
amebas), nin trematodos. É ben absorbida tanto por vía oral, parenteral 
como transcutánea, e ten una larga vida media. 
 
Parece ser que as avermectinas producen una gran liberación de GABA, 
(un neurotransmisor), que provoca a parálise e posterior morte do parasito. 
Tamén se ten observado a supresión da función reprodutora nos carrachos. 
 
A dose a utilizar é de 0,1 mg por pomba directamente sobre a pel do peito, 
aínda que queda dito que pode utilizarse tamén por vía oral e parenteral 
(inxectado). Para a sarna das patas, poden utilizarse de 0,4 ata 20 mg por 
Kg. de peso vivo, sobre a pel. Debe repetirse o tratamento aos 7 ou 10 días. 
Por se poidera interesar, o seu nome comercial é IVOMEC, e pode 
atoparse en oficinas de farmacia agropecuaria. Contén 50 ml de produto, 
cunha concentración de 10 mg por ml, o que resulta un rendemento de 1 ml 
para 100 pombas. Pode diluírse, para evitar sobredosificacións, con 
propilenglicol (4 partes por 1 de IVOMEC) co que resultaría unha 
concentración de 1 gota para 1 pomba. Para as colectividades resulta 
interesante a compra colectiva, a preparación e reparto. 
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Capítulo 8. Herdanza e Consanguinidade. 

 

Tódolos SERES VIVOS necesitamos enfrontarnos ao MEDIO inhóspito 
que nos rodea e ADAPTARNOS a el para non sucumbir á dureza da súa 
inflexibilidade. Aqueles individuos que mellor logren facelo, ademais de 
optimizar a súa relación co entorno, van ceder aos seus descendentes as 
claves de como o fixeron para que tamén eles consigan o éxito da 
supervivencia. Os cambios que a interacción entre o azar e a necesidade 
vaian producindo, quedarán “codificados” no “disco duro” dos seus 
cromosomas, o que xustifica o feito de que os descendentes parézanse 
sempre aos seus proxenitores (aínda que este parecido non sempre sexa 
“exacto”) situación que fai posible a evolución dos seres vivos. Isto non é 
senón a raíz e o fundamento da “Teoría da Evolución”, proposta polo 
columbófilo inglés Carlos Roberto Darwin, hai agora dous séculos. 

 

Eses cambios poden producirse mediante mutacións (cambios espontáneos) 
ou, máis frecuentemente, mediatizados polo azar a que está sometida a 
conxunción dos factores xenéticos dos proxenitores, propia da reprodución 
sexual dos animais e vexetais superiores. 

 

Ao marxe desta adaptación e selección natural, o home, coa súa 
intelixencia, soubo ir forzando no seu beneficio este lentísimo proceso da 
natureza. Desde tempos inmemoriais foi quen de ir facéndose con 
excelentes cans de caza, magníficos cabalos de tiro ou velocísimos corceis, 
segundo fose a súa comenencia. Foi a partir de Xoan Gregorio Mendel, un 
frade austríaco metido a botánico que estudou as leis que rexen a 
transmisión de caracteres, que a SELECCIÓN ARTIFICIAL puido 
revolucionarse, pois o que Mendel describiu coas súas experiencias de 
ervillas, serviu tamén para explicar os mecanismos íntimos das máis das 
situacións que teñen que ver coa HERDANZA. 

 

Hoxe en día, a enxeñería xenética é capaz de conseguir cereais máis 
produtivos, galiñas que poñan máis ovos ou vacas que dean moitísimo máis 
leite. Para nós resulta un verdadeiro reto o utilizar este tipo de metodoloxía 
coas pombas mensaxeiras e lograr porcentaxes de calidade 
estatisticamente previsibles na cría, lonxe do azar que nos é tan propio.  



 

Cadro de razas exóticas de pombas de A. F. Lydon, que serviu a Darwin 
para entender o proceso da evolución. 

 

Aínda que non estamos capacitados para profundar sequera un pouco no 
tema, coido que vainos vir moi ben coñecer algúns rudimentos de xenética 
e así traballar con algunha propiedade nas nosas cotiáns lideiras 



columbófilas. Para iso, e antes de nada, imos definir algúns termos para 
non cometer erros de nomenclatura. 

 

ADN: É o material bioquímico que porta a información xenética. Está 
formado por una molécula con estrutura de dobre hélice. A secuencia coa 
que se ordenan algúns dos seus compoñentes (as bases nitroxenadas) é la 
clave do código. 

 

XENE: É unha “tira” de ADN que contén a información necesaria para o 
desenvolvemento e transmisión dun “carácter” nun ser vivo. Nos animais e 
vexetais superiores, a información gárdase nun sistema de dobre código, 
nunha parella de xenes (alelos), de tal xeito que a metade da dotación 
xenética dun individuo procede do seu pai e a outra metade, claro, da súa 
nai. Iso é posible porque as células sexuais posúen unicamente a metade do 
código xenético (repartidas dun xeito aleatorio), co que, ao xuntarse na 
fecundación, o novo ser volverá a ter una configuración xenética en 
parellas de xenes, como os seus proxenitores. 

 

CROMOSOMA: Durante a división celular, o material xenético 
“compílase” e condénsase en varios “cordóns”, todos eles suma de 
múltiples xenes. 

 

XENOTIPO ou XENOMA: É a suma de tódolos xenes dun organismo e 
que, polo tanto,  defíneno. 

 

FENOTIPO: É a expresión visible da interacción do xenotipo co 
ambiente. É dicir, a totalidade das súas características morfolóxicas, 
fisiolóxicas e de conduta. 

 

Un xene ten carácter dominante cando SEMPRE se manifesta no fenotipo. 
Un xene é recesivo cando para manifestarse necesita estar presente por 
partida dobre no xenotipo. O feito de que a súa influencia poda estar 
enmascarada pola súa parella “dominante” non anula a súa existencia, a súa 
posibilidade de transmisión á descendencia nin tampouco a súa posterior 
expresión no fenotipo, sempre e cando poida chegar a combinarse, nalgún 
intre, con outro idéntico. 

En ocasións, dous xenes poden determinar unha herdanza “intermedia”. 
Son os chamados codominantes. E para facelo máis complexo aínda, 



algúns caracteres hérdanse, incluso, como “case que dominantes”, 
equidistantes entre herdanza dominante e  codominante. 

Cando se realiza unha parella entre familiares, falamos de ENDOGAMIA. 
Ao practicarse de forma intensiva, as características físicas dos seus 
membros vanse asemellando cada vez máis porque tódolos pares de alelos 
vanse facendo, tamén, progresivamente iguais (homozigóticos). Esta é a 
xénese das “razas puras”. 

Cando dous individuos de distinta familia e homozigóticos para una 
característica, aparéanse entre si, a súa descendencia pasa a ter unhas 
características xenéticas heteroxéneas (heterozigóticos), resultado do 
reparto aleatorio dos xenes dos proxenitores. Se se tratase de razas puras, a 
súa descendencia sería sempre exactamente igual, tal e como enuncia a 
primeira das leis de Mendel: uniformidade na primeira xeración filial 
ao cruzarse razas puras. 

 

No caso da famosa experiencia de Mendel con ervillas amarelas-lisas (AA-
RR) e verdes-rugosas (aa-rr), resultaría : 

 
 

 RRAA                rraa 
  

         
     RA,  RA           ra,   ra 

 
                

RrAa 

 

 

 

 

 

 

Pero cando se cruzan entre si dous elementos desta primeira xeración, na 
segunda vai ocorrer una dispersión de posibilidades estatisticamente 
considerable. Vexamos que ocorre cando consideramos tan só estes catro 
caracteres: 

 

Femininos ♀ 

Gametos ra ra 

RA RrAa RrAa Masculinos 
♂ RA RrAa RrAa 



 
RrAa            RrAa 

 
   

     RA-Ra-rA-ra    RA-Ra-rA-ra 
 

 
9/16        3/16    3/16             1/16 
(RA)       (rrA)        (Raa)             (rraa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Hai 9 de 16 probabilidades de encontrar xenes A (amarelos) e R 
(lisos), ambos dominantes e que polo tanto exprésanse como ervillas 
amarelas-lisos (aínda que só 1/16 resulten homozigóticos, RR-AA). 

• 3 de 16 probabilidades de que sexan r-r (rugosos, que ao ser xenes 
recesivos necesitan estar presentes por partida dobre para expresarse 
fenotipicamente) xunto con, canto menos, 1 xen A, que, ao ser 
dominante, condicionará que a hervilla sexa amarela tanto se a súa 
parella fose a ou A. 

• Outras 3 de 16 probabilidades, de que posúan canto menos unha R 
(lisos,-dominantes-) e a-a (verdes, -recesivos-). 

• E soamente 1 posibilidade entre 16 de que sexan verdes e rugosos 
(aarr, ambos xenes recesivos). 

 

Imaxinádevos o número de posibles combinacións cando entran en 
xogo múltiples xenes de animais que ademais son heterozigóticos!  

 

Femininos ♀ 

Gametos RA Ra rA Ra 

RA RRAA RRAa RrAA RrAa 

Ra RRAa RRaa RrAa Rraa 

rA RrAA RrAa rrAA rrAa 

Masculinos 

♂ 

RA RrAa Rraa rrAa rraa 



Pero vexamos a aplicación de todo isto en varios exemplos prácticos. 
Analicemos como se comporta un xene, por exemplo, o que rexe a 
aparición dunha determinada cor da plumaxe. 

 

O meu 'Riosil', macho rodado e fillo de dúas pombas rodadas, tenme dado 
algún pichón azul cando estivo aparellado coa 'Parel', unha femia rodada 
filla tamén de rodados. Coa certeza que teño de que non houbo 
infidelidades de por medio, a única explicación posible a esta situación é 
que o 'Riosil' e a 'Parel' teñen que ser heterozigóticos respecto ao xene 
“cor”, e que o xene “rodado” (ao que chamaremos R) sexa dominante sobre 
o xene “azul” (ao que chamaremos r). Tanto o “Riosil” como a “Parel” 
serían “Rr”. Cada vez que un pichón da parella posúa polo menos un xene 
“R”, será inevitablemente rodado e só cando coincidan ambos xenes “r” o 
pichón resultará azul (rr). Estatisticamente aparecerían pichóns azuis 
nunha proporción 1/4, se houbésemos criado un número significativo. 

 

 
Rr                            Rr 

 

      

        R,  r                     R,  r 

 
      RR,   Rr,     rR,    rr 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

En cambio, o macho “M.Buijk”, rodado, cando estivo coa “femia de 
Suso”, azul, deume, máis ou menos, a metade dos pichóns de cor azul. Non 
é que a cor azul puidese transformarse en dominante grazas á endogamia 
que ao longo dos anos ten practicado Jesús R. Costas. Un xene é dominante 
ou recesivo fagamos o que fagamos e así permanecerá para sempre. O que 
ocorre é que a “femia de Suso” é homozigótica (rr) respecto ao xen ”r”, 

Femininos ♀ 

Gametos R r 

R RR Rr Masculinos 
♂ r rR rr 



azul, e  cada vez que se aparella só pode ceder este xene, pois non ten 
outro. Como o “M.Buijk” é inevitablemente heterozigótico “Rr” (e isto 
sabémolo ao analizar a súa descendencia), as probabilidades de atopar azuis 
(rr) nos produtos de esta parella son do 50%, e as de atopar rodados outro 
50%, estes tamén heterozigóticos (Rr) como o seu pai.  

 

 

      Rr                                     rr 
 

       
 
 R,  r                                  r,  r 

     
          

                       Rr, Rr, rr, rr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste exemplo, acabamos de dar cun dos beneficios da 
CONSANGUINIDADE. Si por medio de sucesivos cruces entre familiares 
(endogámicos) conseguimos un alto grado de homozigose na dotación 
xenética dun cultivo de pombas, cando criemos con elas imos conseguir 
unha descendencia que posúa as súas características cunha maior 
probabilidade que se o cruce fose entre heterozigóticos, onde a dispersión 
xa sabemos que vai ser maior. 
 

AS POMBAS CONSANGUÍNEAS CEDEN MÁIS FÁCILMENTE 
AQUELO QUE ATESOURAN!  

 

Femininos ♀ 

Gametos r r 

R Rr Rr Masculinos 
♂ r rr rr 



Isto lévanos a facer unha matización inevitable: Os individuos cos que  
queiramos facer consanguinidade teñen que ser realmente merecentes de 
que os seus xenes sexan perpetuados, pois a homozigose vaise conseguir 
tanto para os xenes “bos”, desexables, como para aqueloutros que 
merecerían ser eliminados. Por iso debemos utilizar unicamente elementos 
sen tacha e dun valor deportivo excepcional. Todo o demais sería perder o 
tempo. 

 

Un último exemplo, xa de forma breve. O meu macho “Simons”, rodado, 
ao aparellalo ca “femia de Suso-2”, azul, non me deu nin un so pichón 
azul. A explicación podería ser que o macho, un produto consanguíneo dos 
irmáns “Oud Doffertje”, sexa, moi probablemente, homozigótico. Aínda 
que  a “femia de Suso-2” quizás tamén o sexa, non é posible que os seus 
xenes azuis 'rr' se expresen fenotipicamente na descendencia porque 
sempre terán como parella ao dominante “R”. 

 

 

 

           RR                    rr 
 

R,  R               r,  r 

         
   Rr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta forma que teñen de comportarse os xenes de cor azul e rodado é 
idéntica á que rexe na transmisión doutras características. Así, a forma da 
ala, a calidade da pluma, a osamenta, a musculatura, a intelixencia ou a cor 
dos ollos, vanse rexer por este SISTEMA MENDELIANO de transmisión 
de caracteres. En cambio o paralelismo e a anchura das últimas remeiras 
transmítense por un sistema de herdanza intermedia (xenes codominantes) 

Femininos ♀ 

Gametos r r 

R Rr Rr Masculinos 
♂ R Rr Rr 



polo que, cando aparellemos un exemplar de remeiras anchas con outro que 
as teña estreitas, entre a súa descendencia aparecerán algúns elementos con 
rémixes dun grosor intermedio das dos seus pais. 
 

Tamén hai unha TRANSMISIÓN NON MENDELIANA que os 
columbófilos coñecemos moi ben. Todos sabemos que da postura dunha 
pomba que acaba de facer un gran esforzo físico, un esforzo que a deixara 
afectada intimamente (rebentada, dicimos), é moi difícil obter descendentes 
con algún valor deportivo. É necesaria, previamente, a súa total 
recuperación. Tamén nos esforzamos para que os nosos reprodutores estean 
en perfecto estado de saúde e de forma cando os aparellamos, porque 
sabemos que unha pomba enferma ou triste pouco de proveito vai ceder á 
súa  descendencia. E non só iso, senón que tamén nos gusta utilizar femias 
novas, saudables, cheas de vigor e en plenitude de forma para a cría porque 
sabemos que estas características, “dalgún xeito”  van ser cedidas á 
descendencia. Cómo pasar por alto o altísimo nivel que se obtén da cría con 
animais que acaban de facer unha excepcional campaña deportiva! 

 

Ou sexa, que todos intuímos este “outro tipo de transmisión”. O embrión, 
efectivamente, vaise desenrolar segundo as directrices que marcan os seus 
xenes particulares, pero ademais, os factores nutritivos do ovo do que nace, 
van condicionar inexorablemente o seu crecemento e desenvolvemento. 

 

En 1979 tiven o meu primeiro contacto coas pombas mensaxeiras. O club 
“Palomas Mensajeras”, de Vigo, estaba vivindo daquela unha auténtica 
“idade de ouro” e a sombra da “Furia” era longa e xenerosa. Nas tertulias 
que animosamente xurdían en todo momento, oín o seguinte comentario en 
boca de máis dun columbófilo: “A Furia non deu ningún fillo bo, en 
cambio, netos...!”. 

 

Á marxe de que poucos fillos da Furia foron á cesta, pois se utilizaron 
maioritariamente para a cría, e esa podería ser una primeira explicación, 
para buscar un mellor esclarecemento a este feito hai que dicir que a 
inmensa maioría dos pombais de Vigo eran daquela e de feito, un pombal 
único. Debido á camaradería e ao bo clima existente entre os columbófilos, 
as escadas de valor que subía alguén facíase partícipe inmediatamente a 
todo o colectivo por medio de doazóns de pichóns ou mediante parellas 
compartidas. 

 



Imaxinemos pois, un complexo polixénico “F”, de “Furia“, para concretar 
tódalas características de valor que fixeron desta pomba un auténtico mito. 
Crucémola cun macho “M”, por suposto, tamén de alto valor deportivo. O 
produto FxM, será máis ou menos bo segundo “sintonice” o cruce. Que 
ocorrerá, logo, para que a seguinte xeración resulte “extra”?. Velaí vai unha 
posible lectura do asunto. 

 

 

Os fillos da Furia foron aparellados con pombas que moi probablemente 
tiñan xenes comúns con ela pois o seu pai, o “Short de Cea” era neto do 
“Short” de M. Conde, outra pomba crucial que xa tiña un regueiro de 
descendentes na maioría dos pombais de Vigo. Por iso, e á marxe doutras 
posibles combinacións que tamén puidesen resultar de valor, cando se 
criaba con fillos da Furia, había xa, probablemente, condicións para que 
aparecesen dotacións de “F” máis facilmente ao estar practicándose una 
especie de consanguinidade encuberta –e as veces inconsciente-. 

 

 

Como se describe na 2a lei de Mendel, ao cruzar entre si dous híbridos, é 
posible que reaparezan as características das razas puras iniciais. 

 

 

          FF                 MM 

 
               FM 

 

 

        FM                        FM 

 

 
         

  FF           FM         FM       MM 

 

 



 

Hugo Sotelo no seu pombal en Darbo cun descendente da Furia. Case 
que corenta anos máis tarde, a caudal xenética desta pomba aínda se 

deixa ver en boa parte da columbofilia galega máis competitiva. 

 

 

Outro matiz. Cando cruzamos a nosa campiona co seu fillo para facer un 
semental e dicimos ensinando algúns dos seus fillos: “Ten un 75% de 
sangue da campiona!”, podemos, certamente, estar caendo nun erro. 
Vexamos: Temos a nosa campiona, á que para definila xeneticamente 
diremos que é “AB”, (A do pai e B da nai), e imos cruzala cun macho 
“CD” que nos pareza axeitado nun cruce “aberto” onde aumentaremos a 
heterozigose. Deste cruce, obteremos pichóns con 4 posibles dotacións 
xenéticas: “AC”, “AD”, “BC” e “BD”, todas coa metade dos seus xenes 
provenientes da nosa campiona. Ao realizar o segundo cruce para conseguir 
o chamado “semental”, cruzaremos a nosa “AB” inicial cun fillo calquera, 
por exemplo con “AC”. Resultarán “AA”, “AC”, “BA” e “BC”, e dicir, 
teremos un 25% de posibilidades de ter un pichón coa mesma dotación 
xenética que a nosa campiona, un 50% de que teña a metade dos seus xenes 
e un 25% de que teña un xenoma como un dos pais da campiona. 

 



1º cruce  - 'AB' x 'CD' - (para conseguir fillos) 

 

 AB CD 

 
 A,  B C,  D 
 

 
 AC, AD, BC, BD 

 

 

2o cruce -AB x AC - (para lograr fillos-netos ou “sementais”) 

 

 AB AC 

 
 A,  B A,  C 
 

 
 AA, AC, BA, BC 

 

 

Fixádevos que neste exemplo estamos considerando ao XENOMA como 
algo unitario, que se transmite en bloque, cousa totalmente errónea pero 
que empregamos como una licenza para axudarnos a entendelo. O exemplo 
é válido soamente para cada un dos xenes individuais, ligados (que se 
herdan xuntos, -por exemplo, pluma branca e ollos escuros-) ou para 
grupos de xenes, (que é como habitualmente se define un carácter). Todos 
eles  transmítense de forma totalmente independente uns de outros (3a 
lei de Mendel), situación que engade un factor máis de azar ao asunto: non 
se trata xa de conseguir a presenza dun único xene considerado “desexable” 
(1/4 de probabilidades no exemplo), senón de lograr unha constelación 
xenética óptima o máis ampla posible para conseguir un individuo “10” 
(1/16 de probabilidades para que aparezan 2 xenes xuntos, 1/64 para 3, 
1/256 para 4, etc.), un asunto, polo que vemos, bastante complexo como 
para conseguilo nun par de cruces. Aínda que xoguemos cunha situación 
dunha certa homoxeneidade previa (que efectivamente hai que propiciar 
para practicar a consanguinidade) usando pombas o máis semellantes 
posibles, as probabilidades de conseguir o exemplar desexado sempre 

Femininos ♀ 

Gametos A B 

C AC BC Masculinos 
♂ D AD BD 

Femininos ♀ 

Gametos A B 

A AA BA Masculinos 
♂ C AC BC 



serán escasas, e iso, coa exixencia engadida de ter que criar un elevadísimo 
número de pichóns. 

 

Imaxinemos, de tódolos xeitos, que temos realizado a operación. A 
metodoloxía habitual ao uso, ben coñecida por todos, oscila entre 
emparellamentos de familiares moi próximos (pais con fillos/as, irmáns 
entre si, medios irmáns) ou parentes no tan achegados (primos, tíos/as con 
sobriñas/os, avós/as con netas/os, netos entre si, etc.) segundo procuremos 
animais para dedicar sen máis dilación á cría, ou pretendamos conseguir 
individuos que, sen perder o seu nivel competitivo, cerquen, xeración tras 
xeración, os xenes orixinarios “de calidade”, á par de ir mellorando, no 
posible,  certos aspectos que estimemos necesarios.  

 

Pois ben, unha vez teñamos o resultado da cría nas nosas mans, terémonos 
que enfrontar á difícil tarefa de escoller a pomba que saiba manter os niveis 
de calidade entre a descendencia . 

 

A pesar de que eu posúo 3 fillos da campiona de fondo do 88 de Suso e que 
o meu amigo José Ma Villar apenas ten un par de netos, diríase que o seu 
pombal é unha réplica do de Suso, mentres que no meu, e a pesares de telo 
ben instalado nos pombais de cría, non parece haber nin chisca do seu 
sangue. O que acontece é que ningún dos meus tres fillos -semental 
incluído- se parecen a súa nai mentres que os netos que ten José parecen o 
seu vivo retrato. Estamos ante un aspecto crucial -sine qua non- para que a 
práctica da consanguinidade resulte exitosa: a correcta selección da 
descendencia. 

 

Cómo facer? A primeira das premisas que temos que considerar é algo 
obvio en si mesmo, pero que non sempre se ten en conta: Temos que saber 
o que buscamos, ter na mente aquilo que temos que recoñecer, pois, de 
outro xeito, é posible que o que esteamos a buscar pase polas nosas mans e 
que non cheguemos nin tan sequera a decatarnos. 

 

Un erro no que eu teño caído, cando pretendín seleccionar un individuo 
consanguíneo para deixalo no cadro reprodutor, foi utilizar a cesta para 
buscar o máis vigoroso, o mellor dotado para o voo de entre tódolos irmáns 
que criara, non en van seleccionamos aos nosos animais polo seu traballo e 
non pola súa fasquía. O erro é, precisamente, que o vigor e a facilidade para 
“entrar en forma” son facultades que se van perdendo a medida que 



aumenta a consanguinidade, polo que o animal que mellor voe 
probablemente sexa o menos consanguíneo de todos eles, o menos 
homozigótico. Canto máis “bastardo e mestizo”, máis forte, canto más 
“puro”, máis -digamos-  “delicado” e, polo tanto, vulnerable. 

 

Se unha galiña ”súper-poñedora” deixa de poñer ovos porque ten, por 
exemplo, unha pequena infección por coccidios, ou se unha “súper-vaca” 
deixa de dar o montón de litros de leite ao día que se lle esixe porque, 
tamén por exemplo, colleu un catarro, (variacións de produtividade que, 
dito sexa de paso e polas razóns explicadas, non sofre no seu máis limitado 
rendemento a galiña de toda a vida ou a vaca do país), pois, aparte do 
problema económico que iso xere aos seus donos, non pasa nada, chámase 
ao veterinario e punto. O problema é que se as nosas pombas perden o 
vigor e a forza, non adoitan ter unha segunda oportunidade. Extravíanse e 
xa non volven ás nosas mans nunca máis. 

 

 
“Perita”, de Xerardo Martínez Area, 1ª de Lloret do 2008 da F.C.Galega.  

O vigor que aporta a heterocigose pode chegar a ser decisivo para a 
consecución do éxito. 

 



Xa queda dito que a HIBRIDACIÓN, heterose ou cruce de razas puras non 
emparentadas é a metodoloxía utilizada para recuperar o vigor que a 
consanguinidade previamente deprimira. Tendo en conta que, ademais 
potencia as calidades orixinarias das razas puras que se hibridan, vese 
claramente o gran atractivo que amosa a confección de cultivos 
consanguíneos e a súa posterior utilización para a cría. 

 

Máis que testar por medio da cesta aos produtos consanguíneos, o ideal 
sería poder testalos como reprodutores, é dicir, ver como responde a súa 
descendencia nos concursos e determinar así cál deles resulta ser o mellor 
reprodutor. Dito doutro xeito, determinar cál ten a mellor carga xenética. 
Pero iso significaría ter que soportar un exceso de probas e, nos nosos 
pequenos pombais, isto resulta unha auténtica utopía. Temos os poleiros 
contados. 

 

Respecto ás prestacións deportivas, todos sabemos que ademais hai outros 
factores a distorsionar e dificultar aínda máis a selección dos mellores 
animais. Na clasificación final dos nosos concursos, as pombas non están 
necesariamente ordenadas en función da súa valía intrínseca, pois outros 
valores entran tamén en xogo. Por exemplo, as características do pombal ou 
a categoría do columbófilo. Podemos telo “crack” no noso pombal e  non 
chegar a recoñecelo porque as súas mediocres clasificacións débanse a un 
mal manexo, a que fora “queimado” prematuramente, a que enfermase 
nalgún momento clave do seu desenrolo, ou porque mudase mal, ou porque 
o noso pombal non posúa as características máis axeitadas para propiciar 
un alto nivel competitivo, ou que estea superpoboado, ou quizais que o 
sistema de alimentación non sexa o axeitado, ou que o seu calendario 
deportivo estea mal deseñado..., ou tantas e tantas pequenas cousas que 
resultan o cerne e a bendita complexidade do deporte columbófilo. É a 
influencia do medio, do ambiente, que, ao final, resulta que pesa tanto 
como a propia herdanza á hora de determinar tódalas circunstancias 
que conforman a vida e a individualidade dos seres vivos. 

 

Ou sexa, que ademais de boas pombas, pouco ou nada conseguiremos si 
os columbófilos non estamos ao nivel que elas requiren. 

 

A solución ao problema, a clave do éxito, resulta, en última instancia,  algo 
intanxible, case que un enigma. Dando por contado o traballo arreo e a 
dedicación, considero que son os que teñen “man”, sagacidade, 
intuición, sabenza columbófila ou como queirades chamarlle, os que 



aportan algunha luz sobre o asunto e son quen de sobresaír de entre 
todos nós. Fan como Kasparov cando se enfrontou a aquel potentísimo 
programa informático: eliminar un montón de posibilidades sen necesidade 
de analizar todas e cada unha das xogadas -como ten que facer a máquina-, 
e centrarse unicamente nas posibles soluciones ganadoras. O esforzo 
realizado resulta moito menor e as posibilidades de éxito máis elevadas.  

 

Así que, optemos pola metodoloxía que nos resulte máis atractiva e que nos 
ofreza unhas maiores garantías de éxito e poñamos nesa labor toda  a nosa 
sabenza, nosa intuición e tamén todas as nosas esperanzas. Este é o reto ao 
que nos enfrontamos cada ano. Mellorar as cualidades das nosas voadoras e 
facer o noso pombal máis competitivo 

 

Unha das claves de que os resultados sexan os desexados reside no taller da 
cría. Optemos ou non pola consanguinidade, utilicemos sempre as nosas 
mellores voadoras para a cría, na seguridade de que ese “algo” que as fai 
superiores é o que desde logo buscamos para a descendencia.  

 

Se non somos partidarios de cultivos consanguíneos -como fan moitos 
campións-, a calidade das mellores voadoras vai enriquecer, sen ningún 
xénero de dúbidas, o noso pombal de cría e iso é o que teremos ganado. 
Que non é pouco. 

 

Se, en troques, optamos por utilizar a consanguinidade como programa de 
mellora -como fan tamén moitos mestres criadores- consideremos que 
foron os seus pais os que foron quen de transmitir a calidade que os 
nosos campións posúen, e valoremos polo tanto a idoneidade de concretar 
o seu xenoma no noso cultivo, fuxindo de dispersións incertas. Valerán o 
seu peso en ouro se, ademais, proveñen de unha familia de ganadores, 
porque entón teremos moitas máis posibilidades de mellorar a calidade 
media da colonia, con moitísimas menos probaturas. O mérito dos seus 
fillos nos servirá para acrecentar de novo os cultivos endogámicos, en 
busca dese reprodutor que cada vez teña mellores características e maior 
calidade. Nas nosas mans está o actuar con sentido e “acertar” cos 
aparellamentos. 

 

E busquemos de novo, con paciencia, ás mellores, ampliando unha vez 
máis a espiral de calidade. E en canto as consigamos, apostemos de novo 
por elas. Só por elas. 



 
 
 
 
 
 
Cangas, Xaneiro de 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Capítulo 9. Principais enfermidades da pomba e o seu control.  
Apuntes da Conferencia de don Francisco Rojo Vázquez, 
profesor e decano da Facultade de Veterinaria de León,  
na 2ª Aula Columbófila Internacional organizada polo  

“Club Colombófilo Leonés” 
 
 
 
O ano anterior oiramos de boca do veterinario belga Dr. Henk de Weerd 
unha disertación que foi mestura de saber científico e de coñecemento 
exhaustivo das entretelas da nosa disciplina, como era de agardar tendo en 
conta o “pedigree” de bo columbófilo do poñente. Nesta outra ocasión, o 
invitado apenas coñecía algúns tópicos da nosa afección e os seus contactos 
cos problemas cotiáns da Columbofilia eran, con toda probabilidade, 
practicamente inexistentes. A nosa condición minoritaria e o  pouco peso 
específico que teñen para nós os temas de divulgación e propaganda, teñen 
a culpa. Para a nosa sorpresa, desentrañou, en cambio, o profesor Rojo, con 
pericia de cirurxián, gran parte dos males que asolan moitas instalacións 
columbófilas e que traen de cabeza a moitos afeccionados, poñendo o dedo 
na chaga -por desgraza sangrante-, de moitas colonias. A súa capacidade 
analítica e científica supliu con creces o descoñecemento que dos 
pormenores da nosa actividade puidese ter. E, abofé, que parecía un 
vidente. 
 
Empezou a súa alocución vinculando o rendemento deportivo das pombas 
non só aos problemas patolóxicos producidos por microbios ou parasitos 
(xa fosen estes patrimoniais ou adquiridos), senón tamén a outros 
condicionantes que subliñou tan importantes coma os primeiros. E así 
nomeou a necesidade dun correcto manexo das rutinas e dos métodos de 
xogo, o ineludible dunha alimentación equilibrada e en perfecto estado, 
o tremendo peso que a xenética ten nas prestacións do traballo que teñen 
que realizar as nosas mensaxeiras e a incuestionable repercusión que unhas 
correctas instalacións teñen no rendemento das nosas atletas. É dicir, os 
auténticos puntos cardinais da Columbofilia. O “A-B-C”. 
Sorprendentemente, parecía un sabio “can vello” columbófilo a quen 
tiñamos en fronte.  
 
Expuxo a continuación algúns aspectos referentes aos síndromes 
respiratorios, e referente a este tema fixo énfase no maior peso que debe 
ter a prevención en fronte dos tratamentos. De feito, recomendou o 
tratamento só en caso de individuos excepcionais e desaconsellouno, sen 
excepcións, como norma. E insistiu en que a prevención e a hixiene non 
son dabondo, que deben de terse en conta os chamados “factores 



abióticos”, e dicir, o comentado antes tocante á alimentación, aos erros de 
manexo... a este respecto, destacou como os cambios bruscos de 
temperatura e as situacións térmicas extremas inflúen na deficiente 
resposta inmune dos organismos, nas defensas dos nosos voadores e, por 
tanto, poden estar na xénese da enfermidade.  Ao igual que unha 
ventilación demasiado forte, ou a unha ventilación insuficiente, que fai 
que se incremente o amoníaco no ar que teñen que respirar as pombas e que 
propicia un descenso, non xa nas prestacións deportivas, senón tamén das 
defensas e, logo, da posible aparición de enfermidades. Outro tanto pasa 
coa superpoboación ou coa fatiga que segue a unha excesiva produción ou 
exploración deportiva. E por suposto, tamén coa coexistencia de 
infeccións. A enfermidade xurdiría, pois, da interacción destas tres 
entidades: hóspede, patóxeno e medio. 
 
Fixo logo algúns comentarios sobre a enfermidade de Newcastle, que 
aínda que se pode expresar con síntomas respiratorios, maniféstase na 
clínica, fundamentalmente, con sintomatoloxía nerviosa e dixestiva. 
É unha enfermidade moi contaxiosa e grave, producida por un 
paramyxovirus (da que hai cepas veloxénicas -que se propagan axiña- moi 
virulentas) con vías de transmisión directas (espirros, salivas), indirectas 
(bebedeiros, comedeiros, feces) ou, máis raramente, por fómites (po, mans 
sucias...). 
Preséntase como diarrea (feces verdosas e moi líquidas) e con síntomas 
nerviosos (as pombas recúan, peteiran en falso, sofren de convulsións, 
torcen o pescozo, poden ter parálise de ás e patas, dificultade para beber e 
comer, ...) e ten unha mortaldade de ata un 50%. 
O diagnóstico baseado na sintomatoloxía clínica é insuficiente e debería 
acudirse, para confirmalo, a probas de laboratorio: anticorpos, 
inmunofluorescenza, ou cultivo do virus en embrión de polo. 
Non existe tratamento. O “stamping out”, é dicir, a eliminación da colonia 
e a súa substitución por novos individuos, resulta impensable en 
Columbofilia.  
Débese previr mediante vacinacións sistemáticas e desinfección. 
 
Respecto á tricomoníase, outra enfermidade que se expresa con problemas 
respiratorios, dixo que tiña un alto grao de capacidade contaxiosa e que era 
de moi fácil recidiva, é dicir, que sofre de recaídas frecuentes. Está 
producida por un protozoo flaxelado, o Trichomonas Gallinae, que está 
presente no 80% das pombas sans. 
As vías de contaxio poden ser  a vía oral de pais a fillos ao darlles de 
comer, ou indirectamente pola auga de bebida contaminada ou pola 
comida.  



A sintomatoloxía é pouco específica: larinxe vermella, concrecións blanco-
grisáceas no peteiro,  boquexo, sede intensa, diarrea (formas intestinais) e 
incluso afectación do embigo. 
O diagnóstico é clínico, anatomo-patolóxico e parasitolóxico. 
Antes de ofrecer tratamentos, débese de diferenciar entre a infección e a 
tricomonose, que é a presenza de tricomonas no 80% de pombas sans. 
Entre os diversos anti-protozoarios de posible uso, citou o Metronidazol 
(Flagyl), a doses de 40-60 mg. / kg de peso vivo / durante 5 días. 
O tratamento tense que complementar con medidas hixiénicas e de 
desinfección estritas. 
 
A continuación tratou outro gran apartado da patoloxía en Columbofilia: os 
síndromes diarreicos. Comentou que a diarrea é un síntoma de etioloxía 
multifactorial, é dicir, que non é unha enfermidade en si mesma senón  un 
síntoma que expresa diversas entidades patolóxicas. E así, as infestacións 
por helmintos (capilaria, tenias, áscaris...), por protozoos (como as 
tricomonas) ou coccidios, por bacterias (como a salmonela o E. Coli ou o 
estreptococo), por virus (como a paramyxovirose), por problemas 
alimentarios (desde a utilización de gramíneas laxantes na dieta , como a 
avea, ata cambios bruscos na composición da ración, que poden producir 
malabsorción por alteración da flora intestinal e do pH) e, por último, por 
intoxicacións minerais. 
 
Respecto aos helmintos, comentou a importancia variable da súa 
capacidade patóxena, salvo en grandes parasitacións ou en caso de 
afectación de individuos novos de ata 4 ou 5 meses de idade, pero si, en 
troques, indicou a súa importancia como patóxeno indirecto, pois poden 
producir un descenso na inmunidade do hóspede, nas súas defensas, e 
facelo máis vulnerable a outras infeccións. 
Seu diagnóstico débese basear na demostración de vermes en intestino ou 
dos seus ovos nas feces. 
Na lista de posibles tratamentos destacou o Mebendazol (Lomper) a 15 mg 
/ Kg de peso vivo; o Levamisol (Ripercol) a 20 mg /Kg, e a Ivermectiva 
(Ivomec) a 0,2 mg / Kg., que ademais de ser nematocida resulta ser tamén 
acaricida, é dicir, que serve para tratar á vez aos parasitos internos e máis 
aos externos. 
 
Os coccidios, (elmeria ssp) teñen unha gran difusión en tódolos pombais, e 
en avicultura a súa presenza ten repercusións económicas considerables. O 
máis importante é significar que denuncia falta de hixiene.  



 
“Manisera”, de César Gándara, 

3ª de Gran Fondo 2007 da Federación Columbófila Galega  
 
O diagnóstico faise pola sintomatoloxía, polas lesións histolóxicas e polos 
estudos coprolóxicos, e ao igual que ocorría na tricomoníase, debe 
diferenciarse a enfermidade da súa simple presenza nos análises. A 
aparición de máis de 30.000 ooquistes por gramo de feces fan o diagnóstico 
da enfermidade. Neste punto, desde o público fíxoselle chegar a 
preocupación polas enormes dificultades coas que nos atopamos para 
establecer rutinas diagnósticas fiables, ante o que brindou a colaboración da 
súa Facultade na busca de saídas a este problema. 
Como coccidiostáticos nomeou ao Amprolium, do que dixo que era o máis 
moderno e eficaz, (dose de 106 mg por litro de auga durante 5-7 días), e as 
Sulfamidas. 
 
Dos parasitos externos dixo que tamén, e máis aínda, denuncian unha 
importante falta de hixiene no manexo da colonia. Nomeou, entre eles, aos 



ácaros das plumas, á sarna do corpo, á sarna das patas e aos piollos 
(hematófagos, é dicir, comedores de sangue), Resultan ser importantes 
vectores de infeccións por bacterias e virus. A hixiene estrita, con limpeza 
sistemática e a aplicación de produtos químicos, debe ser a norma. Para o 
seu tratamento nomeou ao CARBARIL, a IVERMECTINA e o 
LINDANO, aplicado en po nas pequenas fendas das paredes e instalacións, 
para o baño, ou como talco para os niños. 
 
Como colofón, volveu a indicar -e repetiuno en varias ocasións ao longo da 
charla- que o máis importante é apuntar aos problemas patolóxicos como 
denuncia das condicións inadecuadas do medio. Algo vai mal. Así pois, o 
enfoque preventivo no manexo do estado da saúde das comunidades 
animais, ao igual que en medicina humana, vai permitir evitar situacións 
totalmente indesexables. Mellor previr que curar. 
 
E volveu dar un decálogo totalmente imprescindible: 
  

1. Illamento térmico do pombal. 
2. Evitar humidades. 
3. Ventilación óptima: nin moita nin pouca. 
4. Limitar as visitas ao pombal. 
5. Eliminar moscas, ratas e ratos, impedir as visitas dos pardais. 
6. Evitar o estrume ou a cama de palla con feces. É a mellor 
forma de atraer moscas e roedores. 

7. Posuír un local de corentena. 
8. Evitar a masificación. 
9. Controlar a calidade da auga. 
10. Desinfectar periodicamente as instalacións. 

 
E volveu repetir que o manexo é máis importante que a existencia de 
patóxenos.  
 
Volveremos a esquecelo?.  
 
 
Cangas, Outubro 1999. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 10. Valen para Galicia as pombas Kuypers? 
 
 
Os irmáns Kuypers, André e Piet, son dous coñecidos columbófilos 
holandeses que foron a auténtica referencia do gran fondo internacional no 
último cuarto do século XX. Este ano quedaron 125 nacional de entre 7525 
pombas na solta de Barcelona e a alguén hasta pode parecerlle pouco. 
Fixeron a súa fortuna gracias a unha parella excepcional como 
probablemente non houbera outra en toda a historia da columbofilia, o 
macho van Wanroy 71/1393807  (o “Fillo da Spin”, con ascendencia 
Hansene / Fabry por parte do pai e Jan Aarden vía Zilvervosje por parte 
da nai) e a súa femia 69/1257869 (Irmán do seu 2º + 3º Nacional de Pau) 
que viña das pombas dun tal Wedjes, de Venlo. A estratexia que 
empregaron na cría foi fundamentalmente de consanguinidade lixeira, tio/a  
con sobriña/o, que teceron progresivamente ao longo do tempo e que fai 
dos seus individuos elementos moi interesantes para cruzar con outras 
estirpes. Algúns cruces resultaron excelentes e a habilidade que posúen 
para acometer con éxito as carreiras de máis de 14 horas de voo está 
espallada polo mellorciño do gran fondo internacional, onde se afrontan 
carreiras de máis de 900 Km. (Barcelona dista 1139 Km do pombal dos 
Kuypers). Así podemos ver sangue Kuypers, entre outros, no pedigree do 
1º nacional de Barcelona do 93 de Hermes, no 1º nac. de Perpignan de 
Wijnands, no Diego Armando Barcelona de Thomas Peeters, e aínda en 
8 primeiros premios no concurso internacional desde Barcelona: 
Vanoppen no 87, Wim van Leeuwen no 88,  Jan Theelen no 93, 
Willems-Thoné no 96, Valentín Vanheusden no 97, Combinado 
Gardien-RBB en 2002, Vrösch-Meyers en 2004 e Danny Vagenende en 
2008 !!!  
 
Nalgún lugar que agora non son capaz de referenciar teño lido un 
comentario equiparando a súa influencia no gran fondo coa que os irmáns 
Jansen tiveron, no seu momento, no desenvolvemento do medio fondo. 
 
Como non me resisto a poñer os rexistros dalgunhas das súas mellores 
voadoras, abaixo están as súas referencias máis salientables (1).  
 
Como estes datos ilustran, dalgún xeito, a fortaleza e o vigor que atesoura o 
seu sangue, tampouco vou poder aguantarme de dicir que estes albaneis de 
Neer meteron 25 pombas entre os 100 primeiros nacionais de Barcelona 
na década que vai de 1975 a 1984, dos que 21! eran fillos directos da súa 
parella base Zoon Spin x Zuster Pau, así como 17 premios entre os 3 
primeiros nacionais da Holanda (o último, a súa nova “Pau duivin”, 2º 
nacional de Pau o pasado 2008). 



 
André e Piet Kuijpers amosando a súa “Zwartje” (Rodadiña), 
2º Nacional holandés e 3º Internacional de Barcelona no 96. 

 
Dito todo isto, é momento de preguntarse se estas pombas poderán chegar a 
adaptarse ao noso país, co seu clima e orografía tan distintos aos que 
habitualmente teñen que afrontar, e preguntarnos tamén si as experiencias 
habidas ata o de agora foron ou non satisfactorias. 
 
Sempre se di –é unha opinión moi estendida- que as pombas que funcionan 
son “as nosas”, as de toda a vida, e tamén se acostuma a aseverar que 
resulta unha perda de tempo as probaturas con pombas traídas de fora. Son 
consciente que, cando así se opina, o que se pretende, ademais de subliñar 
as dificultades que sempre existen cando se introducen pombas alleas, é 
poñer en valor as familias que, campaña tras campaña, pasan con éxito as 
duras esixencias dos nosos concursos, así como salientar a calidade desas 
pombas que levan no seu pedigree a folla de ruta do desenvolvemento 
columbófilo do noso país, valía que, naturalmente, non se discute. Pero non 
hai que deixar de dicir que esas pombas “nosas” viñeron, algunha vez, 
dalgún sitio. Nos albores da nosa columbofilia o acceso á “fonte limpa” era 
certamente limitadísimo e os nosos inicios como colectivo están repletos de 
pombas portuguesas extraviadas e de inglesas traídas polos barcos que 
faenaban no Gran Sol. O azar, a saúde deses animais, a sagacidade dos 



nosos pioneiros e unha esixencia sen límites facían, logo, o traballo de 
selección. Pero todo o mundo sabe que os grandes saltos de calidade 
sucederon, na maioría das veces, da man de pombas “certas” que, algúns 
(poucos) afortunados tiveron a posibilidade de traer doutras columbofilias 
máis desenvolvidas. Así, por poñer un exemplo, a nai da “Furia”, que José 
Luís Cea trouxera de Viana do Castelo, da casa do seu tío, o Sr. Pereira, 
con acceso á mellor columbofilia belga onde compraba  animais do máis 
selecto para poder sobresaír no seu competitivo entorno. E a Furia foi, 
inmediatamente, “nosa”.  
 
Un aspecto fundamental que temos que analizar cando valoramos o  futuro 
das importacións é o da idoneidade. Hai familias que, quizais pola súa 
perfecta morfoloxía corporal, ligan moi facilmente con outros cultivos. Por 
exemplo, as van Geel, co seu corpo perfecto e a súa marabillosa 
musculatura alargada. Outras familias, en cambio, son máis difíciles de 
aparellar con éxito, pois o seu “deseño corporal” complica acadar 
resultados harmónicos na cría e unicamente con animais que “se toquen”, 
que sexan un pouco semellantes, podemos estar máis próximos a conseguir 
algo positivo. Se criar con  solvencia entraña unha gran dificultade, facelo 
con pombas das que pouco ou nada sabemos, resulta aínda máis complexo. 
Axuda moito coñecer a “folla de ruta”, os resortes que hai que tocar para 
optimizar os resultados. Os mesmos Kuypers tiveron que fartarse de perder 
femias con pichóns de poucos días antes de decidirse a mandar a Dax a súa 
Beatrix con ovos dunha semana.  
 

 



 
Pero a idoneidade co propio cultivo non debe atinxir só ao aspecto 
morfolóxico, tamén as coincidencias coa nosa metodoloxía de manexo 
aumentan as posibilidades de éxito. Vou a expoñer aquí unha experiencia 
persoal que pode resultar ilustrativa. Ao pouco de empezar con isto das 
mensaxeiras, decidín voar en viuvez. Daquela, a miña colonia estaba 
baseada nas pombas “de Vigo” e as boas cepas onde pretendía vendimar 
eran os “rodados” de Antonio Pérez, o Rubio, (colonia da que estaba 
profundamente namorado),  os “azuis” de Jesús R. Costas, “Suso”, e 
algunha que outra do meu irmán Antonio Camilo. Despois de adecuar as 
instalacións para poder facer a viuvez, o chasco que levei foi monumental: 
aqueles animais se desesperaban, se consumían co sistema imposto e o seu 
rendemento era totalmente impropio do que de eles se esperaba. Só estaban 
tranquilos cando incubaban! Estaba claro que aquel método non era para 
eles. O que non significaba, de ningún xeito, que non atesourasen un fondo 
caudal de calidade, como ben demostraron logo cando foron para casa do 
meu amigo Hugo Sotelo. Daquela soamente quedou de interesante o meu 
“Riosil”, 1º de Fondo no club e 8º de Galicia no 92, fillo dun macho do 
meu irmán e dunha femia holandesa extraviada, de Henrique Freire. O 
método xa fixera a súa selección.  
 
 “As Kuypers” son pombas especialistas en grandes distancias, que 
maduran lentamente. Así que, quen busque animais punteiros desde 100 a 
800 Km, que se absteña de introducilas no seu cultivo porque para iso 
existen outro tipo de pombas máis idóneas. E se a esixencia é que 
despunten no primeiro ano de vida, absterse tamén porque a decepción 
estaría servida. Pero se o obxectivo é o gran fondo e se temos pacencia... a 
cousa cambia. Este é un tema de análise de moito calado, pero crucial. En 
que queremos especializarnos? Cales son os nosos obxectivos deportivos? 
A miña obsesión é o gran fondo e para iso a miña aposta persoal penso que 
pode resultar axeitada. Pero non para os Alcázares ou Manzanares. 
Dicíame Manuel Mallo, da Coruña, que o seu Lloret de este ano, neto dun 
macho Kuypers vía Maurice Borgers, non lle fixera gran cousa no resto do 
ano, que viña “polo medio”. Normal. Non son nestas distancias onde se 
significan, o seu motor diésel non lles permite distinguirse en carreiras 
rápidas. En cambio son capaces de chegar á casa tan frescas despois de 
voar 14 ou 15 horas seguidas a 1200 m.p.m. Aínda onte veu un amigo 
portugués a miña casa a buscar “un macho Kuypers”. -Vas voar o 
Barcelona?, pregunteille. Non era o caso. -Como moito, unha solta de 800 
Km, contestou. -Pois entón non che paga a pena traballar con estes pombos. 
 
Hai outro aspecto que tamén resulta determinante no éxito ou fracaso cando 
introducimos un determinado pombo no noso cultivo. A sorte. Dou por 



contado que o traballo e a boa xestión do pombal son impecables, pero, así 
e todo, nada se consegue sen sorte. É unha inxenuidade pensar que o éxito 
está asegurado cando se introduce un animal alleo, un Kuypers por 
exemplo. Hai que ter sorte! Acaso podemos garantir que todos e cada un 
dos pichóns da nosa mellor parella de cría van ser campións, ou excelentes 
criadores? Ou o que nos ofrece o noso mellor amigo do “santa-santorum” 
da súa casa? Como sabelo sen pasar antes pola criba da cesta, ou sen 
experimentar con varios emparellamentos no pombal de cría? Hai que 
acertar co individuo clave, que pode ser un entre cento, pero como? 
Intuición, sabiduría, fortuna? A lotería, como lle tocou a André e Piet coa 
parella 807 x 869, só toca ás veces, e fixádevos que a lotería foi, neste caso, 
a Zuster Pau e non ó seu irmán, o magnífico voador de Pau, que como 
criador deixou ben pouca descendencia!. Incluso se podería contar algunha 
anécdota máis sobre a gran casualidade que estaba detrás deste excepcional 
sopro da deusa Fortuna: O 807, o zoon Spin, mercárono os Kuypers 5 días 
antes do pasamento de van Wanroy! , e a  869 e seu irmán “o macho de 
Pau”, foron adquiridos nunha subasta en Venlo, dun descoñecido Wedjes 
porque na información da subasta rezaba “fillos da Wedjes extra”, e a 
Piet, daquela sen a sona que logo acadaría, pareceulle que, se era “extra”... 
pois ben podía valer a pena a súa adquisición. Os resultados foron 
espectaculares. Sorte?   

 
 
Pouco máis hai que dicir sobre o tema, pois todos sabemos da gran 
dificultade que entraña “acertar” na cría: a quén escoller? Menudo dilema!. 
Cónstame, polos pedigrees das últimas pombas que viñeron por aquí, que 
os Kuypers andan a buscar afanosamente un novo complemento que lles 



dea un empuxón de vigor ao seu xa altamente consanguíneo cultivo, unha 
pedra de toque, outra chispa da fortuna que lles facilite de novo o acceso ao 
número 1. E que difícil lles resulta! ... Pois o mesmo a nós na nosa casa. 
Cando metemos un animal na cría, importado ou non, podemos ter a 
fortuna de que resulte un bo reprodutor, pero podemos non tela. Esgota iso 
o camiño? Se a fonte da que se bebe é de garantía, se a “fonte é limpa”, 
coido que paga a pena ter paciencia, ese valor columbófilo tan escaso, 
porque é posible que os resultados estean roldando polas beiras. Na 
primeira subasta que se fixo en España de pombas Kuypers (vía Maurice 
Borgers, en Asturias no 1993, da man de Adriano Cadrecha), viñeron 
para miña casa dúas pombas moi interesantes. Unha, moi xeitosa, filla 
directa do Willem, 19 internacional de Barcelona do 87, buque insignia de 
Maurice, cruzada cunha media irmán do seu 10 internacional de Barcelona 
do 86. Chameina “a guapa”. A outra, que mesmo parecía unha zurita, foi 
“a fea”, e era dobre neta do 123 Kuypers (13 Nacional de Barcelona do 
83). Esta última revelouse como unha reprodutora de valía e hai un 
regueiro de boas pombas descendentes súas en casa de Henrique Freire, de 
Pontevedra,  (o Pepescu, un dos seus mellores reprodutores é Vlekje vello 
x Fea), de Manolo Currás, de Moaña, (O “Sampras”, seu campión de 
fondo do 2002 na ACG é un cruce fillo Fea x neta Fea, e o seu Lleida no 
día deste ano é fillo directo do Sampras), de Carlos Padín, de Vilagarcía 
(O seu primeiro de Cartagena do 2003 é neto da Fea) ou na miña casa, en 
Cangas (O “Fusco”, 1º de fondo do 97, avó do Sampras de Currás, tamén 
Vlekje vello x Fea). En cambio a “Guapa”, nin na miña casa nin logo na de 
Henrique deu nada que pagara a pena destacar. Malos cruces, problemas de 
saúde que daquela murchábanme calquera cousa no pombal ou, 
simplemente, sería que non valía para a cría? Quen sabe!. Antes de que se 
escapara (unha verdadeira mágoa), falamos Henrique e máis eu: -Habería 
que probar cos netos. Foi dicilo e un pichón ofrecido a Diego Ferreira, do 
Val Miñor, neto da Guapa, Bingo! 1º de Fondo Galego no 2005!. 
 
 Xa antes nomeei a Adriano Cadrecha. Adriano é o auténtico 
“hacker” que desencriptou para moitos columbófilos españois fontes que 
ata non hai moito, unicamente estaban ao alcance  duns poucos 
privilexiados, abrindo unha vía de acceso a columbófilos de gran fondo 
belgas e holandeses serios e honrados. Todo un mérito. Unha vez traídas 
esas pombas, o traballo, a perspicacia e a sorte de cada quen son as cartas 
que haberá que poñer sobre o tapete,  pero para xogar esta partida, non me 
digades que o poder contar con animais que veñen directamente de 
pombais de primeirísimo nivel non é ter as cartas marcadas, que non é 
xogar con vantaxe. 
. 



 Para completar unha pequena visión da curta andaina das pombas 
Kuypers en Galicia habería que ter acceso a unha información que hoxe en 
día é difícil de acadar. É unha mágoa que non utilicemos canles axeitados 
para darlle luz, entre outras, a unha información máis transparente dos 
pedigrees  das pombas destacadas, e axudar a desvanecer definitivamente 
esa certa cultura de “ocultismo” que, francamente, penso que non leva a 
ningures. 
  
Resumindo, habería que dicir que a uns foilles ben e a outros non tanto e 
que, como na feira, todos falan segundo como lles foi nela. Vou subliñar 
algúns fitos significativos dos que teño coñecemento. 
 

 
 
 Na miña casa, houbo dúas pombas salientables, fillas directas do 
excepcional “Kuypers 2” dos irmáns Cadrecha: o “Kuypers Azul”, 100 % 
Kuypers, (Kuypers 2 x femia vella de Maurice), e a “Esmeraldita”, 
(Kuypers 2 cruzado cunha femia van Geel -neta Vlekje-). O Kuypers Azul, 
cruzada cunha femia rodada v.d. Wegen, tamén vía Cadrecha, (Albert 
Simons x sobriña do 1º nac. Barcelona de Win Coenen) foi o pai do meu 
“Facho”, 1º de altamar no 97 da Asociación Col. Galega, (1045 Km), e da 
súa irmán “Risca”, probablemente a mellor voadora que eu tiven nunca. 
Tamén a miña “Aloia” 1ª Fondo no 99 era filla do Kuypers Azul cruzada 
cunha femia do meu irmán,  parente do seu Ulises, o 1º altamar do 96. E a 
“Esmeraldita”, cando estivo cruzada co meu “Riosil” deume o ”Peter 



Pan”, 3º de Altamar no 96, e o “Peliqueiro”, campión de Fondo no 2000. 
A miña “Fisterra”, Cartaxena no día e campiona de Gran fondo no 2004, é 
filla do Peliqueiro e neta do “Kuypers Azul” e máis da “Esmeraldita”. A 3ª 
de Gran Fondo de Galicia de este ano, de César Gándara, tamén é neta da 
Esmeraldita. Tamén o “Drag Queen” primeiro premio de Cartaxena ‘04 
(no día) de Moncho García Bermúdez, de Pontevedra, ten sangue 
Kuypers cruzada con Jan Theelen, vía van Keulen (importados tamén por 
Adriano). Xa citei antes á “Fea”, á “Guapa” ó Sampras de Manolo Currás e 
á 1ª de Fondo do 2005 de Diego Ferreira. A “Pilarica” de Henrique Freire, 
altamar no 96, tamén era filla directa do Kuypers 2, cruzada con outra neta 
Vlekje, e o  “Rostro Pálido” e o “Luckino”, dous reprodutores de mérito 
de Henrique, tamén son Kuypers, vía Maurice Borgers e Van Doorn. 
 
Ás pombas de Maurice podemos seguirlle a pista nalgúns pombais da 
Coruña. Xulio Santiso conseguiu unha chea de reputados voadores dun 
magnífico macho de Maurice, o ”Maurice vello” neto das súas mellores 
reprodutoras (o “954”, macho base e pai do Willem, a “888”, femia base e 
nai do seu 3º nacional de Barcelona do 89, e o “673”,  o pai da miña Fea). 
Manuel Mallo conseguiu de Ricardo Sanjurjo o seu 532 do 96, fillo de un 
Maurice do 93 (da subasta asturiana), que resultou ser un magnífico voador 
(Ás fondo, Ás de gran fondo e Ás de todas as categorías) e  pai do seu 
Lloret deste ano. Tiña tamén un Maurice directo que lle deu un “altamar” 
no 98. O macho base de Julio Rogel, o “77”, é fillo da pomba nº 13 da 
subasta asturiana de Maurice, neto do xa nomeado 954 (Vervuurt x 
Kuypers) e neto tamén do 10º internacional de Barcelona do 96 de Maurice 
(Kuypers x Matterne). Pode presumir de ter un ramallete de bos animais 
fillos e netos de este “77”, entre eles o seu Lloret de este ano, As de gran 
fondo na súa sociedade e 6º federativo,  e o 2º As de gran fondo e 7º galego 
do ano 99. Tamén corre sangue Kuypers vía Oscar Martínez Mañana e 
José Lourido polo “538 do 02”, 2º as de fondo federativo e 1º de Narón no 
ano 2004, e pai da “786 do 06”, 3º de Lleida de este ano, ambas de Ramón 
Bello , polo “206-01”  de José Lourido, 1º de Hellín do 2002 da Soc. P.M. 
de Naron, e tamén polo “206”-05 de Alberto Pita, 3º galego de Lloret de 
Mar deste ano e 1º social nas “Mariñas Altas”. Daniel Bello posúe un bo 
feixe de voadores de mérito de estes mesmos orixes, entre eles o “483-05”, 
1º Lloret de Mar do club de Narón, con toda a campaña ás costas, e o “448-
05”, 2º desde Lleida de club tamén deste ano. E Oscar Martínez, conseguiu 
o primeiro premio de Villacastin e o 1º de Almazán 2007 na súa sociedade 
de Sada co seu “524-05”, como non, tamén de sangue Kuypers vía 
Cadrecha e vía Maurice Borgers. 



 

“Willem”, de Maurice Borgers. 

15 Nacional belga e 19 Internacional de Barcelona en 1987 “Ace 
Pigeon Extreme Long Distance”. 

Non quero rematar sen facer referencia expresa de Maurice Borgers, pois 
non me cabe dúbida que algunhas das súas pombas resultaron un bo 
“enxerto” aquí en Galicia. Hai que dicir que o pombal de Maurice estaba 
baseado nas Kuypers que trouxera directamente de Neer, cando mercou 
unha rolda de ovos dos voadores, máis algo de  Matterne e un chisco de 
Theunnick (especialista en carreiras de fondo de un día para aportarlle 
velocidade ao cultivo). Maurice, amais de posuír un 3º nacional /15 
internacional, un 10 internacional e un 19 internacional de Barcelona, foi 
dúas veces “primus interpares” de Bélxica, é dicir, gañou en dúas 
ocasións o premio ao mellor voador belga durante 5 anos consecutivos 
desde Barcelona, feito só igualado polo falecido Roger Florizone. Para 



subliñar a talla de Maurice, dicir que a súa 5008312 / 86, cando veu do seu 
5º Barcelona e nas portas do 3º primus interpares, entrou no pombal dun 
veciño, a apenas uns quilómetros da súa casa. Avisado, foi buscala e, aínda 
en tempo de control, non quixo picala. Estas cousas hai que dicilas, porque 
poden axudarnos a ser mellores columbófilos.  
 
(1) 

Barcelona I:   
• 3º nacional de Barcelona ‘75 
• 1º nacional de Barcelona ‘76 

 
Barcelona II: 

• 21 nac. de Barcelona ‘74 
• 2º nacional de Barcelona ‘75 
• 116 nac. de Barcelona ‘76 
• 44 nac. de Barcelona ‘77 
• 95 nac. de Barcelona ‘78 

 
Barcelona III:  

• 3º nacional de Barcelona ‘76 
• 447 nac. de Barcelona ‘77 
• 54 nac. de Barcelona ‘78 
• 13 nac. de Barcelona ‘79 

 
515 duivin:  

• 99 nac. de Barcelona ‘79 
• 13º nac. de Barcelona ‘80 
• 87 nac. de Barcelona ‘81 
• 493 nac. de Barcelona ‘82 

 
113 duivin:  

• 298 nac. de Barcelona ‘79 
• 7º nac. de Barcelona ‘80 
• 221 nac. de Barcelona ‘81 
• 38 nac. de Barcelona ‘82 

 
Pau duivin  

• 2º nac. de Pau ‘81 
• 3º nac. de Barcelona ‘83 

 
Beatrix  

• 2º nac. de Dax ‘88 
• 1º nac. de St.Vicent ‘89 

 
Zwartje  

• 2º nac. de Barcelona ‘96 
 



Capítulo 10. Adriano Cadrecha. Pombas e amizade. 
  
 
Teño a sorte de estar nun club columbófilo onde as pombas son 
embaixadoras de amizade. Grazas a iso coñecín hai xa 12 anos, a Adriano 
Cadrecha. De entre outras moitas anécdotas similares, a que levou a que 
nos coñecésemos merece ser contada hoxe aquí pois ilustra sobre un dos 
seus valores columbófilos máis prezados: a columbofilia entendida como 
vehículo de amizade.  
 
Resulta pois, que estando o meu bo amigo Manuel Lorenzo de andaina polo 
parque nacional de Muniellos, en Asturias, alguén lle deu unha pomba 
mensaxeira extraviada, pois enseguida facía gala da súa calidade de 
columbófilo. O caso é que, metida nunha caixa de cartón tróuxoa para o seu 
pombal da Fracha, en Pontevedra, e unha vez na casa, el e máis Henrique 
Freire, o columbófilo-mariñeiro, indagaron acerca da súa procedencia. 
Aquela pomba resultou ser asturiana e na primeira singradura na que 
Henrique fixo escala en  Xixón, levouna a casa de Aurelio. Coñecera a 
Aurelio nunha viaxe anterior, despois de outear o ceo en busca dalgún 
bando, tal e como sempre facía cando chegaba a terra, bando que o levaba 
sempre, inexorablemente a un pombal e a un columbófilo. Despois de ver o 
anel e de buscar nos arquivos do club, Aurelio  levouno ao pombal da 
pomba extraviada. E así coñeceu Henrique a Adriano e desde aquela, cada 
vez que o seu barco atracaba no Musel, non deixou de visitar a súa casa. En 
1991, sendo eu aínda un columbófilo novel, fixo Adriano a súa primeira 
visita a Galicia e, da man de Henrique, veu a miña casa. “Bo gando”, 
lembro que dixo ao coller as miñas pombas. Foi o comezo  dunha boa 
amizade. 
 
Esta historia podería ser contada á inversa e co mesmo desenlace. Un luns 
do mes de Xullo, en 1994, ao ir para o seu traballo, entregáronlle unha 
pomba con anel holandés que uns rapaces recolleran, extenuada, cerca do 
porto. –Adriano, tu no tiés palomes?. A pobre, un saco de plumas e osos, 
fora ceibada dous días antes desde Barcelona, na famosa solta 
internacional, e equivocara o camiño. Non ben chegou a casa, pola noite, 
Adriano chama por telefono ao seu amigo Jac Pansters, columbófilo 
holandés, e comunícalle a pomba extraviada. E sen que pasaran apenas 24 
horas, ó día seguinte, martes, ás 6 da tarde, ben se lembra, recibe a 
chamada de Teo Raddings, o seu dono. A pomba, “Gunda”, unha femia do 
91, resultou 48 As Nacional Holandés de Gran Fondo dous anos máis tarde 
grazas a que fora devolta ao seu pombal, pero, aparte de todo iso, e sobre 
todo, foi unha embaixadora de amizade, pois o vínculo que desde aquela 
une a estes dous columbófilos é, en verdade, digno de tal nome.  E si conto 



todo isto é porque, para facer unha semblanza columbófila de Adriano 
Cadrecha hai que falar desta “transcendencia” que a columbofilia ten para 
el. O vencello que ten con Jac Pansters –unha amizade que empeza de xeito 
moi similar ás contadas antes- con Teo, con Maurice Borgers (2 veces 
Primus-interpares belga desde Barcelona, entre outros premios de altura), 
ou con Ton Vertelmans (1º Maratón Europeo 1999), por nomear so a 
algúns columbófilos estranxeiros de entre unha verdadeira pléiade de 
amigos, transcende o estritamente columbófilo para chegar a outro plano, 
moito máis persoal e humano. 
 
A súa amizade con Maurice Borgers é unha das portas que Adriano ten 
abertas no corazón da columbofilia do gran fondo internacional, porta que 
franqueou moitas veces e grazas a cal coñeceu a un bo feixe de 
afeccionados “de a pé”, con pequenas pero tremendamente competitivas 
colonias. A forma de contactar con Maurice tamén ten o seu aquel e ilustra 
outro dos seus valores persoais: a perseveranza.  Gran coñecedor das sagas 
do gran fondo belga e holandés, se algo pode dicirse das súas inclinacións 
columbófilas, non cabe ningunha dúbida, a primeira é o seu total 
namoramento polas pombas Kuypers. Así que, logo de que o seu amigo 
Pansters lle contase que había un belga (Maurice) que estaba voando coma 
os anxos con pombas desta orixe, e despois  de descubrir un pequeno 
anuncio no Fond-Krant dunha venda de pombiños novos, sen pensalo dúas 
veces escribiulle unha carta preguntando polos pedigrís dos reprodutores 
para valorar unha posible compra. Borgers chámou para darlle as grazas e 
convidalo á súa casa para que, antes de mercar, mirara primeiro as pombas. 
Así que para alá se foron, el, o seu irmán Marcelino e as súas respectivas 
mulleres. Hai que dicir aquí que Susana, a súa dona, cociñou na casa do 
belga unha fabada asturiana e un arroz con leite (insuperable, dou fe), que 
fixeron desaparecer calquera tipo de incomunicación. Daquela viaxe 
lembra Adriano a seriedade de aquel home, a súa organización extrema, o 
seu “954”, a súa “888”, e o seu “Willem”, que o deixaron totalmente 
abraiado.  Acordaron a realización dunha subasta de pichóns (foi en 
Asturias no 1993) que foi a primeira de pombas Kuypers realizada no noso 
país. Aquela foi a primeira  dunha seria de puxas propiciadas por Adriano, 
todas de columbófilos de elite, e que foron unhas magníficas oportunidades 
para a adquisición de bos exemplares a prezos asequibles, pombas ás que, 
ata aquela, só uns poucos privilexiados tiñan acceso. E iso é algo que todos 
os que nos beneficiamos desas subastas, témoslle que agradecer. A 
democratización das fontes, que poderíamos dicir. 
 
Da andaina columbófila de Adriano, hai un aspecto que nos resulta 
especialmente atractivo aos que emprendemos a aventura de “Voland  alto”   
( * )  que é  a súa experiencia como director de “La paloma mensajera ”,  a 



publicación que durante catro anos trouxo un saudable aire fresco á 
columbofilia española. “Cada tres meses asistiamos a un feito que 
poderiamos comparar, realmente, co acto de parir, -evoca con deleite- 
Lembro, por exemplo, a gran satisfacción que tivemos cando fomos quen 
de imprimir en cor o terceiro número. Foi algo tremendamente 
emocionante ”. 
Unha das dificultades crónicas da súa publicación foi o poder acceder a 
material publicable pois, opina, aínda que os columbófilos somos moi 
dados ás tertulias, en troques somos pouco afeccionados a facer extensivas 
as nosas experiencias e as nosas ideas nun vehículo de ampla difusión. 
Outra dificultade atopárona no tema financeiro: a busca de publicidade, o 
seu cobro sempre diferido, a contrariedade pola negativa da Federación 
Española a subscribir unha páxina de publicidade, as subastas como 
xeradoras de plusvalías que fixesen fronte á edición, o ter que adiantar 
cartos do seu peto para que o seguinte número saíra ao prelo, a carestía dos 
envíos a subscritores latinoamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así 
e todo, anima e da todo o seu decidido apoio a unha iniciativa como esta 
nosa de “Volando alto ”. “Todo o que sexa Columbofilia p’arriba. Todo o 
que sexa  ‘voar alto’ e deixar atrás as loitas intestinas que tanto deterioran 
o noso deporte, adiante”, dí. 
 
 

 
Adriano e o seu irmán Marce xunto cos Kuypers e Maurice Borgers 

 



Tamén é, Adriano, un home de orde, que se define a si mesmo coma un 
firme defensor das regras de xogo. Pensa que é dentro das organizacións 
onde hai que plantexar os cambios e as alternativas. Que non prosperan?, 
pois será que o caldo de cultivo para que o fagan non é o propicio e, 
simplemente haberá que camiñar na dirección que marca a maioría. Pero, 
non por iso, deixar de aportar o positivo que cada quén leve consigo. 
Sempre sumando. Opina que hai que desterrar da nosa columbofilia os 
modelos de convivencia –tan actuais- que avalan que a discrepancia, as 
opinións distintas, sexan sinónimo de descualificación. Case que nada. 
 
Hai outro tema do que tamén nos gustaría deixar plasmada a súa opinión: a 
estrutura dos Campionatos Nacionais. Ten Adriano a impresión de que a 
nosa columbofilia é estritamente “rexional”, que cada ano se reúne nunha 
especie de parodia  de concursos nacionais que como tales, non existen. 
Preconiza un concurso nacional de gran fondo por sectores, organizado na 
súa totalidade pola Federación Española, e que a participación quedase 
implícita e financiada co pago da licenza anual. A experiencia dos anos 70, 
cando se realizaron soltas desde Cádiz para todo o Norte peninsular, cunha 
distancia de participación mínima de 700 quilómetros,  sería o referente 
máis próximo. Un campionato realizado en pé de igualdade entre todos os 
participantes, é dicir, un campionato xogado a pombas designadas, con 
premios á mellor pomba, ao mellor equipo de máis de 5 enviadas, etc, etc. 
As opcións son variadas.  Non hai máis que fixarse na larga experiencia 
dos que desde 1896, levan facendo as soltas internacionais do gran fondo 
europeo desde España. O sistema da Copa do Maratón Europeo tamén sería 
un bo modelo, afirma. Pensa que a pesares do amplo da nosa xeografía e 
das diferenzas que necesariamente producen os condicionantes 
atmosféricos, non hai que esquecer que se un ano sopra o vento a favor 
duns, ao seguinte seguro que soprará a favor doutros. E sairiamos ganando 
un concurso con competencia real, onde o prestixio estaría a gran distancia 
dos actuais.   
 
Pois aí queda iso. 



 
Adriano en Compostela, na cuberta da Catedral, cando a XXXIV 
Exposición Española da Pomba Mensaxeira en Xaneiro do 2007. 

Chovía...!!! 
 
(*) “Volando alto” ía ser unha revista de columbofilia. Promovida por 
Antonio Rodríguez Parra, de Marbella, non chegou a saír da imprenta onde 
se estaba maquetando o primeiro número cando aconteceu o seu inesperado 
e dramático pasamento. 
 
Abril, 2003. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 11. Un Columbófilo: Henrique Freire Sobral. 
 
 
Cremos na xente que escribe a letra pequena da nosa columbofilia, que o 
mesmo coida con agarimo as súas pombas que, paseniño e sen barullo, 
altruísta, bótalle unha man ás inevitables labores sociais sen as que a 
práctica do noso deporte sería imposible ou, en todo caso, caótica. Cremos 
na capacidade transformadora deses afeccionados que xeralmente “non 
saen na foto” dos titulares das revistas e periódicos, que camiñan sen 
estridencias a carón da “Historia oficial”, pero sen os que as cousas, 
simplemente, non andarían. Henrique Freire pertence a esta caste de 
columbófilos. 
 
O mércores pasado fun á súa casa. Aproveitei a miña tarde libre semanal 
para darlles unha pequena solta ás femias e para acercarme por alí. 
Atopeino pasando as follas de enceste para facer as clasificacións da 
derradeira solta e coidando das netas. Desde que se xubilou, fai xa dous 
anos, o seu ben merecido descanso aderézao atendendo o pombal, 
axudando nas múltiples tarefas do club, coidando do seu xardín e do seu 
estanque, ensinándolles ás netas a arte de voar cometas... e un montón de 
enredos máis. 
 
Anteriormente traballaba na mariña mercante e gustaba de “matar o bicho” 
visitando a canto columbófilo cadrara cerca do peirao onde atracaba. Puido 
coñecer así a un montón de columbófilos e, afable como é, ten a gala a 
amizade con moitos deles. Adriano, Marce e Aurelio, de Xixón; Cano, de 
Bilbao; Oscar e Tati, de Valencia; Norman Ochello, de Gibraltar, Francisco 
Palmer de la Rosa, de Santa Cruz de Tenerife...  a táctica era simple: ao 
chegar a porto, outear o horizonte en busca dun bando de mensaxeiras 
adestrando, achegarse por alí, buscar o pombal... 
 
A bordo tiña un pequeno pombal, construído por el mesmo, no que daba 
acollida a todas as pombas que caían no seu barco, táboa de salvación na 
súa viaxe derrotada, para coidalas con esmero de columbófilo. Cando 
retornaba polas costas dos seus probables domicilios, xa repostas de 
esforzos e en condicións de retornar ao seu pombal, eran ceibadas. Fixo 
Henrique nestes últimos dezaseis anos de feliz carteiro, repartido pombas 
extraviadas. E fixo deste afán, de devolvelas aos seus donos, estandarte da 
súa filosofía columbófila. Froito desta determinación, “que as pombas 
chegasen á súa casa”, un bo feixe de pombas foron comunicadas e devoltas 
aos seus donos. E ten moitas anécdotas ao respecto.  Unha vez, en Cabo 
Branco, fronte ás costas de Mauritania, acolleu unha pomba azul no seu 
pequeno pombal flotante. A ruta era cara a Arxentina, en 1982, e non 



podería ser ceibada ata a volta. Ao chegar a destino, en plena guerra das 
Malvinas, os militares confiscáronlla en canto tocou porto, non fora a ser 
utilizada como elemento de comunicación para a guerra! 
Desafortunadamente, non puido ser ceibada.  
 

 
Xaime Álvarez e a súa dona Rosa, Hugo Sotelo, Henrique Freire e 
Antonio Loira, cando a I Exposición de Columbofilia celebrada en 

Cangas. Novembro de 2008. 
 

 
Nin que dicir ten que esta práctica solícita deu orixe a moitas e moi boas 
amizades. Unha das súas pombas emblemáticas, o “Chaíñas”, pomba que 
realizou o voo Girona – Pontevedra no mesmo día da solta, -960 
quilómetros-, é filla dunha femia que lle regalou un columbófilo de Pazos 
da Ferreira, en Portugal, cando lle levou a súa casa, persoalmente, unha 
voadora súa extraviada. Ese mesmo día, acompañado por algúns 
compañeiros de club nunha especie de “excursión columbófila”, foron 
tamén a Santo Tirso, tamén en Portugal, para entregar outra pomba 
extraviada aos seus donos, Abel Ferreira do Val e o seu fillo Guillerme. 
Curiosamente, anos máis tarde, a mellor voadora deste pombal, distinguida 
nas olimpíadas que se acababan de celebrar en Canarias, extraviouse e os 
seus donos tiveron un desgusto de morte. Mais a fortuna fixo que tamén 
esta fose a parar a casa do Henrique, como se houbese recoñecido o pombal 



dun antigo amigo da familia. Felizmente, os portugueses devolvéronlle a 
visita para recuperar a súa campiona. 
 
A recompensa a esta e a outras accións similares, chegoulle a Henrique en 
Xuño de 2001, cando a solta de Hellín, 730 quilómetros, primeiro concurso 
do Gran Fondo daquel ano. Ceibáranse as pombas o día 9 e por mor dunhas 
tormentas imprevistas que se ensañaron aquel día  con Castela-A Mancha, 
a solta foi dolorosamente dura. Houbo moitas perdas. Aos poucos días, 
recibiu unha carta dun neno de Safí, en Marrocos (Henrique ten o costume 
de marcar cun selo o seu nome e dirección nas remeiras das súas pombas).  
O rapaz dicíalle, en francés, que o día 12 “tiña recibido un regalo do ceo”. 
E a Henrique iluminóuselle o corazón cun sorriso. 
 
Cando andaba ao mar, era Pilar, a súa dona, a que, nos largos meses de 
ausencia, mantiña en orden o pombal: adestraba, tiña conta da cría, levaba 
ás voadoras ao club para o enceste os sábados pola tarde, comprobaba nos 
concursos, desesperaba porque algunha non entraba, con todo o traballo 
que tiña por facer... ! Henrique chamaba por teléfono cada fin de semana e 
preguntaba: cómo van as pombas? (e a familia, claro). Agora resárcese con 
largueza. Cada vez que o chamo, sempre me responde Pilar: -“Ola Pepe, 
espera que o chamo, que está no palomar” (por que será que engancha tanto 
esta afección?) 
 
Henrique empezou en isto das pombas mensaxeiras como moitos outros 
afeccionados no noso país. Por azar. A súa historia ilustra o gran ermo no 
que está inmerso o noso deporte en canto a difusión e popularización. 
Cóntamo mentres me serve unha das súas inseparables cocacolas, adicción 
que lle ven das súas largas horas a bordo.  “A decisión de practicar a 
columbofilia tomouna, de forma indirecta Pilar ”.  En Galicia, matriarcado 
onde os haxa, a muller ten que tomar soa, en moitísimos casos, unha chea 
de decisións. E Pilar tiña que lidar cun tinglado que era demasiado para ela: 
os cans, as pombas, os fillos, a casa.... –“Hai anos tiña unha boa colección 
de pombas de distintas razas, como tanta xente por aquí. Arcanxo, lince, 
garabatas, de abanico, de papo de distintas procedencias, rizadas, 
capuchinas... as mensaxeiras servíanme de nodrizas, son as mellores 
criadoras. Tiña unhas 40 parellas, todas pombas extraviadas recollidas no 
mar. Non tiña referencia algunha do noso deporte. Como todo o mundo, 
coidaba que servían para mandar mensaxes: vai a tal sitio, e que ían. Pilar 
era quen coidaba as pombas e mantiña as mil e unha gaiolas en orden. Ata 
que un día dixo que ‘de aquí non paso’ e tirou abaixo todas as capoeiras e 
os alpendres ”. Houbo que negociar. “Pois quedamos coas mensaxeiras ”, 
acordaron. E venderon, entón, todas as demais pombas. Comprou o único 
libro que atopou na librería sobre Columbofilia, da editorial De Vechi e, 



tras arduos traballos e varios intentos, pois nunca tal cousa vira na súa vida,  
conseguiu construír un buzón. Un domingo de sol, abriu as xanelas e 
ceibou todo o que había. Pola noite quedaban corenta. Aos poucos días 
levounas ata a illa de Arousa, a uns 20 quilómetros da súa casa e o número 
baixou a trinta. Corría o ano 1987. Afortunadamente, tivo noticias da 
existencia dun club de pombas mensaxeiras en Vigo  e sen pensalo dúas 
veces, colleu o coche de liña e para alá foi. Fíxose socio, comprou os seus 
primeiros aneis e cos pitos que criou daquelas pombas extraviadas 
(inglesas, portuguesas, canarias...) concursou por primeira vez no 
Campionato Social de Pichóns. Na última solta e despois dun arranque de 
concurso discreto, viviu o seu primeiro domingo amargo na súa recente 
estreada afección. A solta de Ávila resultou moi dura, pasaban as horas e as 
pombas non chegaban. Decepcionado, levou o reloxo ao club pola noite 
con só dous pichóns constatados. Cal non sería a súa sorpresa ao saber que 
en toda a sociedade tan só tiñan chegado 15... e dous estaban no seu 
pombal! As fillas das súas pombas desahuciadas!  Aínda lle habían de dar 
moitas alegrías.  
 

 
Henrique con Manuel Lorenzo, Pascual Capa, Toño Loira e Álvaro 

Castro, nunha solta de pombas cando as festas da Peregrina do 2008, en 
Pontevedra. 

 



Nos anos que seguiron revelouse Henrique como un competidor de altura 
(no club tomámolo a chacota e dicimos que todo o mérito era de Pilar). 
Voando ás súas pombas en viuvez, á contra do natural que por aquí é 
habitual, pode presentar unha folla de servizos digna de cobiza, destacando 
non só o seu “Chaíñas”, Girona no día, ou o seu Carballeira, campión de 
Fondo e Campión Absoluto do Club no mesmo ano, senón tamén os seus 
prestixiosos 2º e 6º postos nas soltas desde o mar, ao leste de Palamós, 
1045 quilómetros, os anos 1997 e 96 respectivamente. O seu sangue está 
presente na maioría dos pombais do seu entorno pois é dos columbófilos 
que non dubida en apoiar e axudar a todo canto neófito asoma polo club. 
 
Ademais de botar de menos unha columbofilia competitiva entre clubs, 
interprovinciais ou aínda mellor entre comunidades autónomas, ten claro 
que a base de todo o edificio  ten que estar cimentada en clubs con ampla 
base social, ben cohesionados e potentes deportivamente. A satisfacción do 
cotián ben feito para escalar logo a cotas máis altas. Non esquece a este 
respecto, lembra, que en Bilbao tiñan un costume que abofé que lle gustaba 
e que pensa que non hai que deixar de fomentar: “Cando abrían os reloxos 
e en canto remataban a faena, deixaban a mesa libre, poñían o mantel e... 
a comer!”. 
 
¡Saúde, pois! 
 
 
Abril 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Para a promoción do noso deporte, o Club Círculo Herculino da Coruña 

fixo unha solta de adestramento desde Cangas. 
Ceibou as súas pombas o primeiro domingo de Marzo de 2009 ás 11 

horas en punto da mañán. 
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