CONTOS DO ZOO

Patrulha
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PAT RU LHA CHI TA

E

ra uma vez uma menina chamada Rita. Ela é muito
curiosa e com 10 anos de idade já se sente uma
crescida. A Rita adora animais, a natureza e… todos
os sábados encontra os seus amigos Escuteiros.
Este ano vai formar uma Patrulha – é assim que se chama
ao grupo de Escuteiros das crianças da sua idade.
– Bom dia Patrulha! Hoje vamos ao Jardim Zoológico
escolher o animal Totem que irá ser o nome da nossa
Patrulha! – disse a Rita entusiasmada, enquanto se dirigia
às outras três meninas do grupo.
Já no Jardim Zoológico, as quatro meninas, queriam
encontrar um animal africano que fosse especial e que
transmitisse empenho, dedicação, confiança e força
individual! Isso já tinham decidido, e sabiam que ali o iriam
encontrar. Só tinham de se manter atentas e ouvir o seu
coração.
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– O Jardim Zoológico é mesmo um lugar mágico. Estou
tão feliz por aqui estarmos! – dizia a Rita sem conter a sua
emoção.
Passaram por várias espécies: girafas, búfalos, suricatas,
tartarugas, e até aves como os tecelões e os papagaios. –
Sabiam que há papagaios em África? Pensava que eram
todos da América do Sul! – disse a Rita espantada, enquanto
olhava as penas vermelhas de um Papagaio-cinzento.
Demoraram-se frente ao Hipopótamo, era imponente aquele
animal, e parecia-lhes um bom candidato, transmitia-lhes
solidez e confiança, mas tinha o corpo em forma de pipa
de vinho, igual às que via na adega da quinta dos avós. Era
um animal impressionante, sem dúvida. – Refletiram em
conjunto enquanto que, quase em simultâneo, as meninas
da Patrulha em formação, abanaram a cabeça e seguiram a
sua busca. O Hipopótamo não iria ser o seu Totem.
Apesar de fascinantes, nenhum dos animais por que
tinham passado correspondia ao que as quatro meninas
procuravam. Nenhum deles representaria a sua nova
Patrulha.
Foi então que, no início da ladeira por onde caminhavam,
ouviram ao longe uma espécie de ladrar. A curiosidade levouas a subir em passo acelerado pela encosta acima. Subiram
guiadas por aquele som. As suas cabeças estavam inundadas
de curiosidade, a quem pertenceria aquela vocalização? Até
que vislumbraram uma rede e uma enorme janela de vidro,
e nem foi preciso espreitarem, foram logo surpreendidas
por um corpo esguio com músculos fortes, todo coberto por
pintas.
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– É uma Chita! Venham depressa, venham! – chamou a
Rita, que tinha chegado uns segundos antes que as suas
companheiras. As meninas observaram as passadas
elegantes daquele felino. Eram certeiras e ao mesmo tempo
delicadas, como se não precisassem de tocar no chão para
dar um passo! E o focinho? Era tão bonito… a cabeça não
era muito grande, mas os olhos eram, e tinha uma linha
preta que ia de cada olho até cada canto da boca que de tão
perfeita, parecia desenhada. – Uau! Que linda! – exclamavam
as quatro meninas encantadas.
Será que é um animal africano? Por que razão estará
ela aqui sozinha? Será um macho ou uma fêmea? Terá um
abrigo para os dias frios? As dúvidas surgiam nas quatro
pequenas cabecinhas como pipocas a saltar numa panela.
– Vejam! A instalação não acaba aqui, é maior… é muito
maior. – disse a Rita ao continuar a andar pela ladeira.
Tinham ficado tão enfeitiçadas com aquelas pintas, que nem
se tinham apercebido de que era apenas uma parte do recinto
das Chitas no Jardim Zoológico. As meninas exploraram a
área, leram os painéis, observaram as plantas, os animais,
tudo o que viam.
Mas, estavam a ficar cada vez mais baralhadas. Não
percebiam por que raio havia zonas separadas. Por que
razão aquele espaço todo estava dividido em pequenas
áreas? Afinal de contas, elas conseguiam ver várias Chitas,
mas elas pareciam não se ver entre si!
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Uns passos mais à frente, o Rui divertia-se ao observar
a atividade das crianças, percebeu que estavam atentas
a pormenores que muitas pessoas não reparam, e isso
tornava-as especiais. Decidiu ajudá-las!
– Boa tarde meninas. Vejo que gostaram das nossas Chitas.
Eu sou o Rui, e sou veterinário aqui no Jardim Zoológico. –
disse ele afável.
– Oh, mas que bom! Temos muitas perguntas. Se nos
puder ajudar…
– As Chitas são felinos muito especiais, e este espaço que
estão a ver, foi pensado e construído com um objetivo muito
importante: a reprodução das Chitas – começou o veterinário
a esclarecer o grupo. – A Chita é o animal terrestre mais
rápido do Mundo. Sabiam que consegue correr a 100 km/
hora? Não durante muito tempo, fica exausta, mas é mesmo
capaz disso.
Naquela tarde, as meninas transformaram-se em
exploradoras da natureza.
Descobriram que as Chitas são mesmo animais
extraordinários, e muito diferentes de todos os outros grandes
felinos. Por exemplo, de entre eles, foram as primeiras a
surgir na Terra, há 4 milhões de anos! São as únicas que
caçam de dia. Assim, não competem com leões ou hienas
que podem ter interesse nas mesmas presas, como gazelas,
impalas, ou outros animais da savana. Não rugem, emitem
sons diferentes, alguns semelhantes a um ladrar. E as suas
garras não recolhem inteiramente, são semirretrateis para
que corram muito depressa, às vezes parecem voar!
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Entre todo aquele turbilhão de descobertas, as meninas
estavam felizes, tão felizes que cada uma mostrava um
sorriso maior do que a outra. Pareciam quatro estrelinhas
iluminadas!
Foi então que o Rui, disse três frases de seguida que mais
pareciam uma tempestade daquelas valentes que levam
tudo pelo ar e deixam pessoas tristes: “As Chitas estão
ameaçadas de extinção. Já existem muito poucas no seu
habitat natural. E pior, os Zoos têm muita dificuldade em
fazer com que se reproduzam… são precisos filhotes com
urgência ou a espécie vai desaparecer para sempre.”
– Mas o que podemos fazer? O que está o Jardim
Zoológico a fazer? Elas não podem desaparecer! – disse a
menina aflita.
– Calma, Rita. Podes ficar tranquila, o Jardim Zoológico fez
o que de melhor podia ter feito. Estás a ver esta instalação?
Ela foi toda construída de novo, precisamente para que
tivesse as condições ideais para que as nossas chitas
tivessem crias. Só o nascimento de muitas crias, saudáveis
e com boas características podem salvar esta espécie. Por
todo o mundo há instituições a trabalharem para que nasçam
cada vez mais, mas é uma tarefa muito difícil…
– Não percebo. Mas este sítio parece todo cortado em
pedaços! Ali vejo um macho, no outro “jardim” outra chita,
daquele lado ainda vejo mais outra. Como é que elas podem
ter filhotes se nem estão perto umas das outras?
O que a Rita não esperava era uma resposta tão
surpreendente… – A Natureza por vezes funciona de formas
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que não compreendemos muito bem, mas se prestarmos
atenção, tudo faz sentido. Eu explico-te melhor. Durante
muitos anos, e por todo o mundo, as Chitas pareciam
simplesmente não querer ter filhotes, quase nunca se
conseguiam reproduzir. Até que os Zoos e outros parques,
começaram a perceber que no habitat natural, as chitas
quase não se encontram e que isso podia ser importante.
– A sério?! Mas então como se formam os casais? –
interrompia a menina curiosa.
– As chitas são animais solitários, e os veterinários,
biólogos e cientistas que as estudam descobriram que o
truque é mantê-las suficientemente afastadas para que não
se vejam. Desta forma, o macho pode visitar o território da
fêmea, quando ela lá não está, e é ela que decide, depois
de detetar a presença desse macho, se está preparada para
reproduzir ou não. Os tratadores observam-na e quando a
vêem a rebolar no chão, esfregar-se na vegetação ou a fazer
sons diferentes, sabem que está na hora de os juntar! –
continuou o veterinário.
As meninas descobriram que aquele espaço foi
construído naquela ladeira, por ser uma zona mais calma,
com menos movimento, tal como as chitas preferem. Tem
vegetação alta, troncos e rochas com alguma elevação, para
que elas as possam usar como abrigo, tal como fazem no
habitat natural. Tudo ali tem uma finalidade. E o melhor
de tudo… pouco tempo depois de se mudarem para o novo
recinto, nasceram as primeiras crias de Chita no Jardim
Zoológico! Nos últimos anos, já nasceram duas ninhadas,
onze pequenas crias adoráveis com jubinhas de pelo claro.
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Quem diria que o sucesso podia ser tão grande e tão rápido!
É mesmo inacreditável, como tudo faz sentido.
– Obrigada Dr. Rui! Sabe, é que os Escuteiros são protetores
da Natureza! E nós queremos mesmo sê-lo. despediu-se a
pequena Rita, certa do bom trabalho que iriam desenvolver
pela proteção das Chitas.
As meninas estavam tão felizes, tinham conseguido
cumprir a sua missão e a Patrulha não poderia ter Totem
mais indicado, disso elas estavam certas. Daquele dia em
diante iriam sempre fazer tudo o que pudessem para que
mais pessoas conhecessem e protegessem aqueles animais
extraordinários. A Patrulha Chita, estava em formação!
A caminho de casa a Rita não conseguia conter a sua
alegria. Tinha aprendido tanto, cada vez gostava mais da
natureza! Ia com tanta energia que não descansou antes de
explicar à mãe que o Jardim Zoológico tem perto de 2000
animais ao seu cuidado, e que muitas vezes não percebemos
o que vemos, mas que tudo tem uma razão! E a razão, é
sempre fazer o melhor para o bem-estar de cada um deles,
e até dos que estão na natureza!
Quem podia imaginar que aquele dia seria assim!?
Vitória, vitória, acabou-se a história!
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