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SECÇÃO: Opinião

Um manual para a coexistência
Em Fevereiro, tínhamos aqui deixado notícia da elaboração de um “Manual” destinado ao produtor pecuário, com
conselhos, indicações práticas e soluções actuais para uma protecção mais eficaz e racional do gado. Incluindo
descrições detalhadas dos métodos mais conhecidos, dados interessantes, resultados de anos de pesquisa em várias
paragens onde o lobo faz parte da vida dos homens.
O seu objectivo não é ser exaustivo, mas sim um recurso prático e fácil de usar para melhor proteger pequenos e grandes
ruminantes, nos diversos sistemas de maneio. Atendendo às condições geográficas nas diferentes regiões do País e às
diferentes peculiaridades dos diversos animais domésticos.
Aborda medidas conhecidas há séculos, como os cães de gado, mas também propostas novas, como as bandeiras ou os
alarmes luminosos e acústicos. Passando por orientações quanto às características ideais dos efectivos, em termos de
número mas também de características que os animais devem possuir. E temas como os cães “de virar” ou a legislação
aplicável, sem esquecer os contactos telefónicos a usar para reportar um ataque nem os cuidados a ter com os vestígios
do mesmo. Apresentamse algumas medidas pouco conhecidas por cá, mas que podem ser usadas, em situações
específicas, como coleiras de protecção e electrónicas para o gado. Finalizando com as oportunidades de apoio ao
abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural – PDR 2020.
O objectivo é sempre ajudar a diminuir os prejuízos económicos causados pelos predadores, mantendo a rentabilidade
da actividade pecuária. Só assim poderemos evoluir para uma produção pecuária sustentável, que tenha em
consideração a presença de todos os elementos que sempre fizeram parte da nossa Natureza, incluindo o lobo.
Sem nunca esquecer que, antes do mais, se na sua exploração têm ocorrido ataques de predadores, deve começar por
avaliar o problema, identificar as causas e procurar soluções, contabilizando o montante dos prejuízos, percebendo quais
os animais mais afectados, a época do ano mais problemática, as pastagens com maior risco, e escolhendo as
ferramentas, os métodos e as estratégias mais adequados para proteger o gado. Depois, este manual pode ser um
contributo interessante para o ajudar a minorar o número de ataques e as consequências dos mesmos. A eficiência das
medidas irá depender de cada situação específica, mas se forem bem aplicadas serão rentáveis a curto/médio prazo.
Pastoreio de percurso, livre ou de cercado? Grandes ou pequenos ruminantes? Com ou sem pastor? Como escolher e
manter bons cães de gado? Vedações eléctricas ou convencionais? Nas páginas deste Manual, encontrará um guia
rápido que o ajudará a responder a muitas questões práticas e escolher as medidas mais adequadas a cada exploração,
consoante o tipo de gado e sistema de maneio.
E terá também ao seu dispor informação precisa, com indicação de medidas e diagramas detalhados; sobre a edificação
de vedações, eléctricas ou não, com as soluções mais indicadas para uma segurança máxima. O mesmo quanto aos
cães de gado, com um guia alargado sobre a sua selecção, as raças nacionais, o seu comportamento, a sua reprodução,
etc.
Em breve poderá dispor deste manual; os técnicos do Projecto MedWolf (e não só) que participaram na sua elaboração
esperam que o ache útil; é fruto do trabalho conjunto de vários investigadores, gestores e criadores de gado, com
diversas experiências e visões.
Se quer pedir desde já o seu exemplar, façanos chegar esse pedido pelo email do Projecto: lifemedwolf@.fc.ul.pt. Mas
tratase de uma obra que irá sempre sendo aperfeiçoada, ampliada e actualizada. Se acha que pode contribuir com
alguma informação relevante, não hesite em usar o mesmo endereço.
Esta obra é para todos os que têm de coexistir com o lobo, foi em grande parte feita por eles e fará por certo ainda mais
sentido com os seus contributos.
Texto produzido no âmbito do Projecto LIFE MedWolf, cofinanciado pela Comissão Europeia, integrando o programa
LIFE.
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