Coexistência com o lobo - alguns contributos - parte 2.2 .
particularidades
Continuando a falar das particularidades da espécie/raça, as cabras não são ovelhas. Não é por acaso que os
treinos e concursos de cães pastores raramente utilizam cabras.
As ovelhas têm um comportamento de grupo muito vincado a cabrada tem individualidades e nuances de
comportamento em função da idade e da posição geográfica a cada momento dos elementos com poder de
persuasão. Há cabras que por muito que queiram seguir o seu caminho não arrastam nenhuma, há cabras que
optam pela agenda própria individualista, há cabras com elevada capacidade de persuasão que arrastam o
rebanho para onde querem e entendem.
O comportamento das ovelhas facilita o trabalho dos cães pastores que assim geram menos stress no rebanho.
Nas cabras a coisa é diferente, os cães pastores podem ter consequências dramáticas como o isolamento de
pequenos grupos, em zonas inacessíveis, por vezes sem retorno até para as cabras, o abandono de cabritos
devido à correria desencadeada pelos cães e/ou a secagem do úbere pela produção de adrenalina.
As cabras são o Houdini das cercas. Há poucos obstáculos intransponíveis, é isso que as torna especiais e
importantes para a sustentabilidade da serra. Mas é também essa característica que dificulta o aproveitamento
de terrenos irregulares através de vedações e pastoreio rotacional/condicionado/dirigido.
Há uma forma de transformar uma cabrada num rebanho. Passa pela utilização de chocalhos, que as
despersonalizam, desorientam e as tornam em "peixes de cardume". Para nós não é opção.
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Neste caso a solução é o amor e a paciência (tantas vezes no limite) para convencer, persuadir e conhecer cada
animal para poder agir por antecipação. O GPS generalizado ao rebanho seria um sonho. Nós trabalhamos com
o tk-102 da Xexun (cuidado com os clones quase todos tem bugs de funcionamento), este aparelho permite
geolocalizar o animal, criar vedações virtuais e inclusivamente dá um alerta em caso de manipulação do
aparelho (como uma mordedura, por exemplo). O custo ronda os 100€ o pior é a despesa mensal com o cartão
GSM.
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