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Olhos pintados no traseiro dos animais para evitar ataque de leões

Neil R.Jordan trabalha, paradoxalmente, na conservação e estudo dos grandes
predadores africanos no “Botswana Predator Conservation Trust”. Sua missão é cuidar
das cinco grandes espécies predadoras africanas: cão selvagem africano, chita,
leopardo, leão e hiena pintada.
Através de estudos, Jordan percebeu que o principal perigo para os leões são os próprios
agricultores. As populações de felinos e outros carnívoros são dizimados onde há
exploração agropecuária. A razão é a caça furtiva dos empresários, indignados com o
instinto natural do leão que acaba com o seu gado.
Para evitar esses ataques de raiva, Neil patenteou um método científico, muito curioso,
juntamente com pesquisadores da Universidade de New South Wales, na Austrália.
Com base nos mecanismos evolutivos que a natureza concede a algumas espécies,
como por exemplo, borboletas ou alguns tipos de peixes – ele tenta enganar o predador
com a simulação de rostos na parte traseira do gado. Assim, ele não ataca ao se sentir
observado e monitorado, perdendo seu instinto de "movimento surpresa”.
O primeiro experimento biólogo – conclusivo, embora insuficiente para estabelecer um
padrão – valeu a pena! Um total de 62 vacas foi utilizado no estudo. 23 delas receberam
esse "olhar para trás falso", com desenhos de olhos sem tinta permanente. Já as outras
39 não foram tatuadas.
Ao final do estudo, 3 vacas foram atacadas e devoradas pelos leões e nenhuma das três
tinha olhos pintados em sua traseira.
Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!

Fonte: http://vozpopuli.com/memesis/83995-ojos-pintados-en-el-culo-de-las-vacas-para-evitar-ataques-de-leones
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