Perguntas
frequentes

SE VIR COIOTES
SEJA ASTUTO
Porque é que os coiotes são mais visíveis em Brampton? Porque é que a Cidade não os muda de local?
•

Embora muitas pessoas pensem que é invulgar ver coiotes numa estrada municipal ou num passeio, na realidade é muito comum. São
animais que se adaptam muito bem e prosperam em áreas rurais, mas também se dão bem em ravinas, vales e áreas arborizadas nas
grandes cidades como Brampton.

•

Mudar os coiotes de lugar ou matá-los não é uma opção, é extremamente difícil capturar um e é uma abordagem temporária. Se transferirmos um coiote, os outros também se deslocam para essa área.

•

Não é permitido capturar e realojar os coiotes para uma distância superior a um quilómetro ao abrigo da Lei de Conservação da Pesca e da
Vida Selvagem de Ontário (Ontario’s Fish and Wildlife Conservation Act).

Porque é que é possível avistá-los mais em Brampton ao longo do ano?
•

Dependendo da estação, é possível avistá-los mais ou menos vezes. Todos os invernos, os coiotes ficam mais visíveis devido às alterações
ambientais, uma vez que há muito menos sítios onde passem despercebidos.

•

Do fim de janeiro a meados de fevereiro é a estação de acasalamento e, logo a seguir, reproduzem-se na primavera. Durante este período, é
provável que os coiotes estejam mais dispersos, à procura de território vazio ou potenciais companheiros e locais para tocas.

•

As observações de coiotes também aumentaram devido aos comportamentos humanos que fazem com que eles se sintam mais
confortáveis e se aproximem das casas com mais frequência (ou seja, alimentação à mão, quintais que não são limpos, passear os cães sem
trela).

O que posso fazer para evitar que os coiotes venham a minha casa?
•

Nunca alimente os animais selvagens. As fontes de alimentação na sua propriedade atraem os roedores e outros animais pequenos, que
são fontes alimentares para os coiotes.

•

Coloque o seu lixo fora no dia da recolha. Mantenha os seus caixotes do lixo tapados e numa área protegida da vida selvagem.

•

Apanhe fruta ou legumes maduros das suas árvores e jardins. Retire a fruta apodrecida do solo à medida que cai, e limpe os seus jardins
no fim da estação.

•

Não deixe os animais de estimação sem vigilância fora de casa. Vigiar o seu animal de estimação no seu próprio quintal é a melhor forma
de defendê-lo.

•

Tape quaisquer brechas nas vedações e por baixo dos terraços e barracões.

brampton.ca/animalservices

O que faço se um coiote se aproximar de mim?
• PARE. Pegue nas crianças e nos animais de estimação
pequenos se for necessário.

_________________________________________________________________________________
• FIQUE PARADO. Nunca fuja de um coiote.
_________________________________________________________________________________
• APARENTE SER MAIS ALTO. Pareça agressivo, permaneça
de pé, levante os braços e agite-os no ar.

_________________________________________________________________________________
• FALE ALTO E DE FORMA ASSERTIVA. Grite, bata com os
pés no chão ou bata palmas. Traga consigo um instrumento
que faça barulho, isto é, um assobio, um saco de plástico ou
um guarda-chuva para produzir um som estridente.

_________________________________________________________________________________
• CONTRA-ATAQUE. Atire alguns paus ou pedras na direção
geral do coiote para assustá-lo e dissuadi-lo. Não atire
diretamente para o coiote.

_________________________________________________________________________________
• RECUE LENTAMENTE. Mantenha o contacto visual e
lembre-se, nunca corra.

Incentivamo-lo a partilhar isto com os seus filhos para que saibam como podem reagir a um coiote com segurança. Se um coiote representar uma ameaça imediata à segurança pública, ligue 911.

Para mais informações sobre a coexistência com coiotes, contacte:
Ministry of Natural Resources
and Forestry
www.ontario.ca/mnrf
1-800-667-1940

Coyote Watch Canada
www.coyotewatchcanada.com
905-931-2610

brampton.ca/animalservices

City of Brampton Animal Services
475 Chrysler Drive
www.brampton.ca/animalservices
905-458-5800

