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Comecei a falcoaria muito
provavelmente como a maioria das
mulheres, observando uma ave de
presa de perto e em detalhe. Nesse
preciso momento percebi que queria
saber mais sobre falcoaria e como
poderia praticá-la. Estávamos em 1969.
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Um macho Gerifalte X
Peregrino na caça aos
Grouses
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Foi quando presenciei um peneireiro
selvagem, a grande velocidade a capturar
um pardal. Ele não podia ver-me porque uns
montes de terra e arbustos de onde o pardal
tinha saído escondiam-me da sua vista, mas
eu podia vê-lo claramente. Nesse preciso
momento percebi que queria ter uma ave
como aquela e aprender tudo sobre
falcoaria. Nessa altura havia poucos
falcoeiros em Inglaterra. Aprender era quase
exclusivamente através de livros, a maioria
dos quais tinham sido escritos no início do
século XX e estavam já um pouco
desatualizados, uma vez que novas ideias e
técnicas estavam a ser postas em prática.
Pedi autorização para ter licença e nesse
mesmo ano tive o meu primeiro falcão, um
peneireiro juvenil. Tive a sorte de ter perto
de mim duas pessoas com experiência no
treino de falcões e que foram essenciais,
dando-me conselhos preciosos de
manuseamento e treino básico. Existiam
pouquíssimas falcoeiras nesta altura. A mais
próxima de mim estava a 160Km de
distância. Nesta altura esperava-se que as
mulheres tomassem conta da casa e da família. Os tempos eram de
mudança e as gerações mais novas eram mais independentes.

Fêmea de Falcão-daPradaria a ser
alimentado após
treino ao rol.

Eventualmente, acabei por voar uma
prima de açor finlandês. Foi a minha
“Sempre
companheira de caça durante 10 anos.
Com poucos falcoeiros nas
existiram
proximidades a quem recorrer, decidi
mulheres a
juntar-me ao Falconry Club para
praticar falcoaria progredir e começar a viver as
experiências de falcoaria como as que
e que o fizeram tinha lido nos livros. Viam-se poucas
com sucesso”. mulheres nos encontros. Era ainda uma
prática elitista e muito masculina, uma
-DIANA DURMAN-WALTERS
ideia transversal a outros aspetos
sociais.
Contudo, a falcoaria teve muitas mulheres que, ao longos dos
séculos, se destacaram e conquistaram o seu lugar na literatura
historiográfica. Sempre existiram mulheres a praticar falcoaria e que
o fizeram com sucesso. Eram mulheres, evidentemente, aristocratas
que, apesar disso faziam da falcoaria um estilo de vida, tanto em
Inglaterra como na Europa, e até ao final do século XVIII.
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Foi este aspeto histórico que permitiu que as mulheres, a partir de meados do século
XX, voltassem a integrar estes clubes elitistas e ganhassem o seu espaço e fossem
aceites em pé de igualdade com os outros membros.
A Falcoaria pode ser muito competitiva quando se está em grupo. As mulheres tiveram
de mostrar que eram capazes de alcançar os mais altos níveis de falcoaria. Nesta
época os Bútios-de-Harris eram completamente desconhecidos e os açores eram
aqueles que melhor desempenho mostravam, quando a maior parte dos falcoeiros
tinham à disposição terrenos com coelhos, faisões e perdizes. A juntar a um bom açor
havia a necessidade de um bom cão de caça, o que traria uma grande vantagem.
Cães de parar eram a minha
paixão e escolhi o Braco
Alemão de pêlo cerdoso. Até
porque, esta raça vinha no A
Manual of Falconry de M. H.
Woodford. Uma fotografia
deste cão deitado ao lado de
um lindo açor num arco era a
prova que eu precisava para
ter a certeza da minha
escolha. Mais tarde cheguei a
ter um Braco alemão dos
melhores criadores do Reino
Unido.

Dois Bracos Alemães
de pêlo cerdoso com
esmerilhão no campo

Atualmente, voar falcões é um
dos aspetos da Falcoaria, que
mais me apaixona. Treinar alto-voo é uma técnica de falcoaria que
requer uma excelente condição física e uma grande cooperação da
parte do falcão, além da sua habilidade para trabalhar com o cão
que vai localizar as presas. A altanaria é praticada por um número
ainda menor de falcoeiros. Esta situação tem a ver com as
permissões de voo em campos apropriados e o custo de aluguer
dos mesmos.
Quando comecei, em 1970, a população do Reino Unido eram 55
milhões.
Atualmente, são 67 milhões e serão 70 milhões em 5 anos.
Num estudo feito há cerca de 10 anos sabia-se que, no Reino
Unido, existiam 25.000 pessoas que possuíam aves de presa.
Desse número, apenas cerca de 10% são praticantes, as restantes
são pessoas que fazem exposições, que as têm como animais de
estimação em mudas nos jardins, algumas pessoas que os voam
nos parques, mas não caçam e finalmente criadores. A falcoaria é
uma atividade rural, mas cada vez há mais pressão na procura de
terrenos disponíveis onde se possa caçar.
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Qual o estado da Falcoaria no séc. XXI? Será, definitivamente, muito diferente daquele
que eu conheci há 50 anos atrás. A essência de voar um falcão ou outra rapina a
presas não sofreu alterações ao longo dos séculos. O que se desenvolveu foram a
telemetria e principalmente o GPS com a sua incrível tecnologia de localização. As
corridas de falcões, que tiveram início no Médio Oriente estão agora a começar a fazer
parte do cenário britânico. Aqui, as propriedades que podem receber estas corridas
pertencem a Sheiks que possuem grandes centros de cria no País de Gales e Escócia.

Início de um lance de
um macho de
Gerifalte X Peregrino
aos Grouses, a cerca
de 180 metros
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Terrenos que até aqui eram de livre acesso, passam agora a ter
um custo muito elevado para a prática de falcoaria. Por esse
motivo, os falcoeiros associam-se para, em grupo, contribuírem e
fazerem face ao custo do terreno. Isto permite bons momentos de
caça, mas a ideia do falcoeiro solitário nos campos há muito que
desapareceu.
A grande vantagem de termos tantas pessoas envolvidas com
aves de presa neste país é a Falcoaria ser bem recebida e
reconhecida como um passatempo legítimo. Continuamos a sofrer
pressões de grupos anti-caça. A verdade é que nos devemos focar
numa prática ao mais alto nível. A recompensa é dupla. Um retorno
a um ambiente natural e remoto nos nossos campos, onde o
falcoeiro com a sua ave de presa se sente completo, e a ave em
contrapartida consegue utilizar todas as suas características e
habilidade inatas de caça que é uma recompensa bastante
positiva. Ambos, falcoeiro e ave, compartilham um momento rico e
recompensador.
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Hoje, as mulheres (na Europa) têm oportunidades iguais
de falcoaria a todos os níveis. Seja em campo, envolvidas
“Um retorno a um
com a organização do clube, com a educação ou com a
ambiente natural e
representação do país a nível internacional. É importante
remoto nos nossos ter clubes de falcoaria femininos, pois eles enriquecemcampos, onde o
nos enquanto falcoeiras e nos eventos podemos
falcoeiro com a sua sociabilizar e discutir a falcoaria numa perspetiva
ave de presa se sente feminina.

completo”.

O futuro é ainda muito brilhante para o Grupo de
Falcoaria no Feminino. Uma maravilhosa tradição de
longa data que já não é apenas masculina. Temos
mulheres em todo o mundo que praticam esta atividade ao mais alto nível. Enquanto
grandes mudanças estão a acontecer no Mundo, é importante mantermo-nos ligados
com tudo que tem a ver com a natureza, e para esse fim, desejo a todas bons voos.
-DIANA DURMAN-WALTERS

Texto: Diana Durman-Walters para Falcoaria no Feminino, Portugal
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