
Vivam !!! 
  
Acabo de ver no blog a reportagem de uma espera com umas belas fotos e vídeos onde o 
caçador decide não disparar por serem apenas fêmeas com as suas crias. Lindo. 
  
Já me aconteceu varias vezes estar num cevadouro, entrarem javalis e ficar apenas a apreciar o 
seu comportamento. Eu, que afirmo Amar este tipo de caça e os animais, não me devo limitar ao 
tiro. Quando o faço, acabou a caça. Mato o meu "adversário" e só lhe chego a tocar com ele já 
morto e frio. Isto custa-me um pouco. Como gostaria de poder tocar nestes belos animais, com 
eles ainda vivos! 
Há poucos dias vivi, uma vez mais, uma experiência parecida com a relatada e desta vez tive 
oportunidade de a fotografar e filmar com o meu telemóvel. A imagem ficou um pouco tremida 
pois não tinha onde apoiar o braço mas dá para ter uma ideia. 
  
Era bastante cedo quando "sinto" javalis nas minhas costas a cerca de 50m. Partem paus e fazem 
demasiado barulho. É de certeza uma vara com alguns filhotes á mistura. Aguardo mais um 
pouco, sem mexer um cabelo que seja, e sinto que uma das fêmeas dá sinal. É aquele ronco que 
já ouvi varias vezes e que avisa "a malta" para fugir. Desta vez... não fugiram. 
  
Começam a entrar no cevadouros 3 gerações de javalis. Uns muito pequenos, uns listaditos 
maiorzitos e alguns farropos já mais "velhos". 
As fêmeas (censeguí distinguir 4) mostram-se mas não entram. Talvez os meus movimentos me 
tenham denunciado. Podem ver no inicio do filme que uma boa fêmea tenta entrar de frente mas 
acaba por recuar. No entanto ficaram sempre por ali a comer. 
Aproveitei a oportunidade para testar vários movimentos e sons para ver até que ponto me 
detectavam, os mais pequenos. 
Com assobios imitei pássaros, bati com os pés a imitar o barulho que os coelhos fazem quando 
estão assustados, e fiz alguns movimentos com as mãos por trás da esteva onde estava. 
A determinada altura consegui, e por duas vezes, chamar a atenção de um dos farropos. Olhou-
me olhos nos olhos por alguns segundos e continuou a comer. 
Cheguei a uma conclusão, até porque já não é a primeira vez que me acontece: os mais 
pequenos, não sabendo o que sou nem o perigo que lhes represento, ignoram-me e não emitem 
qualquer som que avise as progenitoras da minha presença. Parecido com as raposas jovens 
que já se aproximaram de mim a 1 ou 2 metros.  
  
Estas cenas demoraram mais de 20 minutos (a cerca de 12 metros do local onde me encontrava), 
até o "pessoal" se fartar e ir passear para outro lado. 
  
Espero que gostem do vídeo e que com ele sintam um pouco do que eu senti! Um enorme 
privilegio por poder estar ali, naquele momento, a apreciar aqueles animais que tanto gosto. 
 
Aqui fica o link para o vídeo: 
 
Javalis no cevadouro 
  
Um abraço 
PF 

http://www.youtube.com/watch?v=5VAv3hx-ISs

