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Dresaj: Dogmaster, o şcoală în
Slow... motion

Comportament: Arată-i cine-i
şefu’

Câinele cu care convieţuieşti va simţi
uneori nevoia de a-şi disputa su pre -
maţia, mai ales dacă nu îi est e clar
cine este liderul.
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DECONECTARE. Dog TV este
cel mai nou post de televiziune care
se adresează e xclusiv câinilor. In -

struc tori de
specialitate
au conceput
emisiuni me -
nite să îi sti -
mu leze, să îi
distreze sau
să îi relaxeze
pe câinii ca re
sunt lă saţi

singuri acasă. Pentru relaxare sunt
difuzate imagini cu peisaje sau cu
animale care dorm, iar pentru sti -
mu lare, imagini cu câini care se
joacă în natură, precum şi desene
animate. Televiziunea are şi pr o-
grame „educative”, prin care câinii
sunt învăţaţi să respecte comenzile
stăpânului sau să st ea cuminţi în
maşină. Postul TV a fost lansat în
SUA şi Israel.

CURAJ. Într-o ceremonie de s -
făşurată la W ellington Bar  racks
(Londra), Theo, un câine din rasa
Springer Spa -
ni  el, a fost de -
corat postum
de Regina Eli -
sa beta a II-a cu
medalia Dickin,
echivalentul
Crucii Victoria,
cea mai presti -
gioasă decoraţie militară britanică,
devenind cel mai recent animal-e -
rou din Commonwealth. În Afganis -
tan, Theo a descoperit 14 bombe şi
numeroase stocuri de muniţie as-
cunse de insurgenţi. În ultima sa
misiune, handlerul lui Theo, capo-
ralul Liam Tasker, a fost împuşcat
mortal de talibani, iar câinele, rănit
în atac, a murit după alte câteva ore
în urma unei crize car diace. De la
instituirea ei, în anul 1943, medalia
Dickin a f ost decernată de 6 4 de
ori, fiind acordată pentru 28 de

câini, trei cai, o pisică şi 32 de po-
rumbei voiajori.

DECIZIE. Curtea Supremă a
SUA a limitat dreptul poliţiştilor de
a utiliza câini antrenaţi să desco -
pere droguri. Cu 5 voturi pentru şi 4
împotrivă, judecătorii au int erzis

echipelor canine ale organelor spe-
cializate să cerceteze exteriorul unei
locuinţe cu scopul de a găsi droguri.
Decizia a admis o ho tărâre emisă
în anul 2011 de Cur tea Supremă din
statul Florida, care a anulat dovezile
(o cultură de marijuana) descoperite
în curtea dealerului Joelis Jardines
cu ajutorul lui F ranky (8 ani), un
Labrador Retriever specializat în de-
tectarea de droguri.

SOLUŢIE. Millie, o Vizsla Ma -
ghiară în vârstă de 11 ani, alergică
la iarbă, care-i cauzează noduli du -
reroşi şi erupţii pe piele, poat e sa -
vura din nou plimbările în natură
datorită unor cizme speciale. După
ce stăpânul ei, britanicul Vicki Pain -
ter (39 de ani), din Berkshire, a chel-
tuit fără nici un rezultat pest e 10.000
de lire sterline pe medicamente şi
ali mente nonalergenice, a găsit so -
luţia optimă: cizmele din neopren,
ataşate de gleznă cu ajut orul unei
benzi de fixare.
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Împreună şi acum

… ar trebui să scriu ce va înălţător,
cel puţin filozofic, obligatoriu „smart”, mo -
tivaţional cu accente entuziaste, roz şi rezis-
tent în tim p, indiferent de f enomenele
me    teo, ca şi fixativul ăla din reclamă. „Asta
se aşteaptă, apare o publicaţie nouă” care
va face, va drege… Sugestia, sacadată, se
ia mult prea în serios.Aşa a început totul, cu
„Împreună, acum”, vă mai amintiţi? A cum,
după un an, sunt convins de la fel de puţine
lucruri ca şi atunci, f apt pentru care pre-
supun la fel de multe. Cum ar fi…

… că e loc şi de rău, şi de mai bine.
Mereu. E loc pentru tine, pentru mine, pen-
tru noi. E loc, deci, doamnelor şi domnilor!
Vă rog, nu vă alarmaţi, e inutil, încape toată
lumea. În lumea asta, în orice cont ext, de
fiecare dată e cât e-un loc gol, n-aţi obser -
vat? Altfel am fi atât de-nghesuiţi! Aşa că,
fiind loc, am intrat şi noi, în urmă cu un an,
în peisajul ăsta, al celor care caută po veşti
pasionante despre com panioni necuvân -
tători. În definitiv, totul pare a avea un rost,
nimic şi nimeni nu-i inutil - până şi ceasurile
stricate arată, de două ori pe zi, ora exactă. 

… datorită acestui fapt, zic să nu a -
lergăm pe trepte, disperarea cauzează stres
care miroase la fel, după fiecare colţ. „Take
your time... Don’t live too fast, / Troubles will
come and they will pass”. Vorbe de-ale lui
Garry (Rossington) şi Ronnie (van Zant), care
au început să scrie asta („Simple Man”, pen-
tru statisticieni şi interesaţi) pe Pământ şi
apoi, după ce au pus punct, ultimul a plecat
în Cer, să se con vingă cu ochii lui dac-au
ajuns până acolo, altfel ce sens avea... 

... sau s-o fi dus R onnie să verifice
veridicitatea expresiei „precum în Cer aşa şi
pe Pământ”? - deşi e greu de crezut că o să
găseşti pe cineva „cu toţi boii acasă” care
măcar să creadă, fără a fi convins, în simili-
tudini între cele două spaţii. În fine, ideea e
că s-a dus. Şi-a petrecut atât de mult tim p
visând, încât i s-a terminat viaţa - unii spun
că şi-ar fi ir osit-o, dar cine sunt em noi,
ceilalţi, să decidem asta? Vă întreb. În plus,
când se termină visul? Când deschizi ochii,
sau când devine realitate? Cred că atunci
când nu-l mai visezi.

... şi după
porţia de loc şi
timp, cu Lynyrd Sky -
nyrd şi fragmentul
din „Simple Man”
bonus, să privim
spre calendar. Eu
am unul moştenit,
a nacronic, me ca ni c,
postbelic şi r oşu -
nefericită culoare,
aleasă neinspirat în urmă cu vreo zece ani,
într-o tentativă de recondiţionare -, care
seamănă cu un butoiaş metalic „apro vi zio -
nat” cu cifre din plastic şi care îmi indică o
dată aproximativă, pentru că nu reuşesc
mereu să-mi amintesc dacă în ziua res pec -
tivă am apăsat clapeta, să-l „derulez”, actua -
lizându-l. Cu toate acestea...

... în urmă cu un an, din Baia Mare
pleca spre toată ţara primul număr al revis-
tei „Petzoom”. Era, cum est e şi astăzi, un
melanj care nu mai fusese încer cat până
atunci, între cele patru elemente principale
pe care s-au axat publicaţiile de gen: repor-
taje despre companioni deosebiţi (şi când
scriu „deosebit”, nu mă refer la „premiat”),
articole despre e venimente şi com petiţii
(care ne epuizează cele mai mari cantităţi
de timp şi resurse), cele tehnice, de speciali -
tate (care nu-i plac lui Liviu şi presupun că
nici altora) şi cele de div ertisment (care-i
plac Andreei şi presupun că şi altora). 

... să nu scrii nimic rău, nu numai
pentru că „împlinim un an”, ci şi pentru că e
iar perioada aia din an în care „trebuie să
fim mai buni” (mai buni decât cine?). Nu, nu
scriu (e rău şi cu autocenzura asta...).

... de atunci şi până acum s-au în-
tâmplat multe (o sinteză, făcută de Cosmin,
puteţi citi în pagina următ oare). Poate ar fi
trebuit să scriu „destul de mult e”, dar cine
suntem noi să decidem când e destul şi
când nu e? Cred că liberul arbitru e cel mai
de preţ sentiment din pr oprietatea fiecărui
om. Iar pentru noi nu este destul - pentru că,
mai ştiţi? - e loc pentru t oţi -, aşa că, iată,
continuăm, ÎMPREUNĂ ŞI ACUM.  

Cătălin Vischi
redactor şef

Următorul număr al revistei va apărea în iulie 2013
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În urmă cu exact un an, în
luna mai a anului 20 12,
apărea primul număr al re-

vistei „Petzoom”. În aceste 12 luni,
am adunat deja (e xcluzând-o pe
aceasta) şase apariţii şi, odată cu
împlinirea vârstei de un an, ono-
ranta datorie de a avansa spre citi-
tori un prim bilanţ. 

Avem echipă...

● În af ara celor care coor  -
donează editorial apariţia „P et-
zoom”, 17 redactori cuprinde echipa
„all-time” a celor care se reunesc
pen tru a „pune pe hâr tie” fiecare
număr al revistei „Petzoom”. În ordi -
ne pur alfabetică, deci nu nea părat
a „numerelor de pe tricouri”:): Vlad
Alexa, Andreea Archip, Corina Ber  -
ciu, Oana-Cristina Butta, Răzvan Bu-
zoianu, Liviu Cătană, Miruna Chi -
riac, Oana Raluca Ciceu, Anca Zoe
Georgescu, Roxana Grosu, Anca Io -
sif, Sandra Stoler, Doris Savu, Livia
Şchiopu, Olimpia Triţă, Dragoş Tudo -
se, Weisz Levente.

Şedinţa de... sumar

● 212 articole au apărut în
pri mele 6 numere ale „P etzoom”,
textele focalizându-se pe prezenta -
rea principalelor rase de animale
de companie (câini, pisici, păsări,
rozătoare mici, reptile, insect e sau
peşi), relatarea principalelor eveni-
mente din lumea crescăt orilor de
ani male şi oferirea unui material in-
formativ conex cât mai bogat.

Au fost... 16!

● Nelipsiţi de la niciun eveni-
ment de anvergură, redactorii noştri
v-au relatat pe larg şi cu promptitu-
dine nu mai puţin de 16 dintre cele

mai importante manifestări expozi -
ţio n ale desfăşurate în această pe -
rioa dă, începând cu Top Dog of the
Year 2011 şi 2012, Ziua Zgărzilor
Des chise, Pet Expo 2012, cele 11 con -
 cursuri CACIB (de două ori la Ti mi -
 şoara, o dată la Cluj, Arad, Sibiu, Plo -
ieşti, Baia Mare, Constanţa, Târ gu
Mureş Craiova şi Bucureşi), Tur ne  ul
Campionilor şi culminând cu Eur o-
mania (cele trei concursuri CACIB de
la Târgu Mureş, Ploieşti şi Bu cu reşti)
şi, desigur, Euro Dog Show 2012.

71 de „zoom”-uri... 
and counting

● Până acum, „P etzoom” a
oferit prezentări monografice pentru
36 de rase canine şi 7 rase de feline
(pentru a vă put ea oferi cele mai
per  tinente informaţii cu privire la

cre şterea acestor rase, redact orii
noştri au vizitat nu mai puţin de 9
dintre cele mai im portante canise
din ţară, 3 reptarii şi o felisă apar ţi -
nând crescătorilor profe sionişti de
la noi). În paginile revistei au mai a -
părut dosare pentru 6 specii de pă -
sări exotice, 8 de mamif ere roză -
toare mici, 8 de reptile, 4 de insecte
şi 2 de peşti exotici.

De 12 ori... vedetă 

● Pentru că lumea se-nvârte,
nu-i aşa, în jurul celebrităţii, nu-i
puteam uita tocmai pe cei/cele care
dau, şi la noi, ca peste tot altundeva,
poza de coper tă... 12 v edete şi
frumoşii lor com panioni au f ost
prezentate până acum, în exclusivi-
tate, în cadrul rubricilor permanente
Pet Star şi Dressing Star. 

STATISTICĂ ANIVERSARĂ

petZoom şi focus pe... bilanţ
de Cosmin Valentin
cosmin.valentin@petzoom.ro



La scrierea asta au contri -
buit mulţi dintre cei ale
că ror scrieri formează re-

vista de faţă - că se-mplineşte un an
de la apariţia primului număr şi nu
se făcea să nu dăm puţin ştaif celui
prezent, deşi festivismului nu-i e locul
aici. Iată ce spun ei după un an...

OANA BUTTA. Colaborarea
mea cu „P etzoom” a f ost, în grai
neaoş studenţesc, foarte tare, frate!
Am avut ocazia nu doar să îmbin
ce le trei mari pasiuni ale mele (pisi-

cile, scrisul şi Japonia), ci şi să „fur”
şi câteva trucuri din meserie: cum
să documentez şi să scriu un articol,
cum să fac un repor taj sau să iau
un interviu, cum să fac (şi mai ales
cum să nu fac) fotografii la faţa locu-
lui - skill-uri pe care e mult mai uşor
să le deprinzi exersând. Să nu mai
spun că a vem un colectiv de re -
dacţie fantastic şi un redact or-şef
de nota zece plus :) Aştept cu drag
ediţiile aniversare de doi ani, de trei
ani, de cinci ani... Şi la mai mare!

RALUCA CICEU. Lumea „Pet-
zoom” în seam   nă mun că frumoasă,
oameni dragi şi animăluţe f ericite.
Da, timpul este relativ, dar tim pul
înseamnă viaţă şi simt cum ar ti-
colele au bătăi pe minut. Când ci -
teşti ceva ce îţi place, par că mă -
nânci ciocolată cu ochii, ei bine, mă
bucur că alături de colegii mei de la

revistă am contribuit la savoarea sa.
LIVIU CĂTANĂ. Când primele

cuvinte ale lui Cătălin Vischi mă a -
nunţau în e-mail că mă „calif ic” să
fac parte din acest nou, inedit pr o -
iect, mi-am zis „hai s-o facem şi pe
asta!”. Bineînţeles că o re vistă cu
şi despre prietenii, companionii no -
ştri dragi din lumea animalelor , nu
este ceva inedit, dar pentru mine,

care scrisesem înainte în domeniile
social, politic, militar , schimbarea
era radicală - să le f i văzut feţele
celor cărora le-am spus că voi scrie
într-o... „revistă cu animale”. Am
învăţat apoi, repede, de la colegii
din echipă, dar şi de la „subiecţii”
despre care scriem, că nu est e un
oximoron să foloseşti cuvinte într-o
lume a necuvântă toa relor. Aici am
mai văzut, lună de lună, că se poate
face jurnalism, publicistică de înaltă
ţinută, într-un domeniu aparent
hiperspecializat. Azi, e greu să scoţi
o publicaţie, însă chiar dacă redac-
torii „Petzoom” suntem împrăştiaţi

în mai toate marile oraşe ale ţării,
în pofida „ha chiţelor”, inconsec ven -
ţelor, nesin cro nizărilor sau chiar a
comodităţii noastre uneori (sla vă
celor care nu au legătură cu enu-
merarea!), echipa a rămas, iar re-
vista se dezvoltă. Nici chiar noi nu
ştim câtă răbdare, tact, put ere şi
calm le-a trebuit lui Cătălin Vischi,
lui Geiger Attila şi celorlalţi membri
ai „comitetului de iniţiativă” de la
Baia Mare, pe care nu-i cunoaş -
tem/vedem, pentru ca întâmplările
frumoase să se întâm ple, dar le
mulţumim! Ne doresc nouă, „P et-
zoom”, viaţă lungă, rodnică şi pro li -
fică - iar sub aspect editorial, mi-aş
dori să nu de venim excesiv de...
tehnici.

CORINA BERCIU. Poate părea
paradoxal ca o per soană care toc-
mai a început să scrie la o re vistă
despre animale de com panie să
spună despre căţeluşul adoptat de
familia ei că „îl v a iubi doar pentru
că îşi va propune”. Acea persoană
eram eu, cea de-acum un an... Mi-
titelul jucăuş s-a cuibărit însă cu o
uşurinţă neaşteptată în sufletul
meu, lăsând un loc important şi re-
vistei „Petzoom”, de care m-am
îndrăgostit fără drept de apel şi care
a contribuit în acest an frumos la
modelarea personalităţii mele. „Pet-

zoom” e un proiect ce-mi este tare
drag, pentru că m-a adus într-o lume
atât de la îndemână, dar pe care o
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priveam cu ochii par că acoperiţi -
lumea animăluţelor. Totul, de la in-
terviurile luate unor oameni pe care
altfel nu aş f i avut ocazia să îi cu -
nosc, la micile întâm plări din cu li -
sele revistei (cum ar fi una ce-a avut
loc chiar după ce am scris primul
meu articol, despre iepuraşi, când
am învaţat o lecţie im portantă de-
spre o cat egorie aparte de deza -
măgiri: „Bine că nu-i incurabil, ca şi
boala hemoragică la iepuri” -
Cătălin, îţi mai aminteşti?), până la
momentul în care ţin în mână ul-
timul număr al micii comori, mă
fascinează!   

LIVIA ŞCHIOPU. „Petzoom”
nu-i despre animale. Miaua a vea
purici şi mizerie când a adus-o tata
de pe stradă. N umele l-a câştigat
sugestiv mieunând cu disperare în
poarta vecinului. Am deparazitat-o,
îngrijit-o; dintr-o arătare urlăcioasă
a devenit o mândreţe de mâţă, pu -
foasă şi drăgăst oasă. După două

luni, acum ceva zile, acelaşi tata a
decis aşa, de unul singur, s-o bage
în plasă ca pe un cartof şi s-o ducă
pe câmp - o dată făcută bine nu mai
avea loc de ea în casă. Oamenii
sunt făcuţi ca să iubească, iar  ani-
malele sunt aici pentru a f i iubite.
Ca şi noi, nu-s nici consumabile, nici
aruncabile. Aşadar, iubiţi-le. N-avem
niciun motiv să nu facem asta. „Pet-
zoom” e despre oameni. 

ANCA GEORGESCU. La înce -
put n-am a vut încre de re în „P et-
zoom”. Co mu nicarea cu redactorul-
şef era de f apt - cum e şi acum -
co respondenţă electronică şi câ -
teva, puţine t elefoane. Pe colegii
răspândiţi în t oată ţara nu-i cu -
noşteam. Mă preocupau relaţiile de
serviciu mai concret e, în instituţii

renumite şi nici acum nu sunt mul -
ţumită de cât de puţin mă dedic re-
vistei. Între timp însă, am descoperit
geniul din vorba „La pomul lăudat
să nu t e duci cu sacul”. Ser viciul
meu de bază e cu oameni mari şi
pen tru cauze aşişderea, dar nu m-am
simţit niciodată atât de luată în se-
rios şi atât de respectată ca la noi,
la „Petzoom”. Ştiu că n-o să-i placă
că spun asta, dar atmosfera i se da -
torează lui Cătălin Vischi, omul care
sfinţeşte sumarul şi… locul. Cât de-
spre colegi, mă emo ţionează de
fiecare dată să des copăr oameni
foarte sinceri, pasio naţi de ce scriu
şi caractere curate. Asta-mi place la
„Petzoom”: sea mănă mult cu lumea
domestică pe ca re mi-o doresc şi
deloc cu săl băticia vieţii de azi.

ROXANA GROSU. Deşi anima -
lele de companie nu îţi po t acorda
un interviu, poveştile despre aces-
tea pot fi, nu de puţine ori, mult mai
vaste decât ar ticolele făcute cu şi
despre oameni. Astfel, zoom-ul pe
care l-am făcut în pr imul an de „Pet-

zoom” ne-a dat şan sa să reali zăm
articole complexe şi complete, dar
şi utile, care po t concura cu orice
produs jurnalistic de pe piaţă.

RĂZVAN BUZOIANU. Cu ocazia
revistei „Petzoom” am a vut parte de
o schimbare la niv el sufle tesc - m-am
ataşat şi mai tare de lumea ani -
mală. Speranţa mea este ca revista
să aibă o viaţă lungă şi cât mai mulţi

cititori îndrăgostiţi de animalele lor.
OLIMPIA TRIŢĂ. „Petzoom” un

an - puiul de revistă a crescut mare!
Şi a f ost un an plin... curiozitat e,
idei, ex pe rienţe, aş teptări, creativi-
tate. Le-am petrecut t oate îm pre -
ună, aşa cum doresc să rămânem
şi de acum încolo. Un bine meritat

„La mulţi ani” şi la cât mai mult e
realizări!

SANDRA STOLER. O (prea)
scurtă, dar f oarte plă cu tă expe -
rienţă, în lumea câi nilor nordici şi a
sportului cu at elaje cani ne, tran s -
pusă în cuvinte, m-a adus, acum un
an, în echipa „P etzoom”. Citind re-



vista cu mir os proaspăt de tipar -
aviz celor care apreciază senzaţiile
conferite de lecturatul clasic - mi-amdat
seama că echipa e animată la uni-
son de aceleaşi pasiuni. Pentru prie -
tenii necuvântători şi condei. La
aceste afinităţi se adaugă creativi-
tatea şi originalitatea fiecăruia, dar
mai cu seamă, bucuria de a îm  -
părtăşi poveşti cu oameni şi de-
spre… multe animale. Poate cititorii
nu ştiu că în spatele articolelor, po -
veşti care stârnesc ori îmbogăţesc
cunoştinţe, se ascund emoţii şi pen-
tru noi, cei care le aflăm şi le spu -
nem mai departe. De trăiri - fiecare
le ştie pe-ale sale -, moment e ine -
dite, puţină adrenalină şi chiar ceva
aventură au par te redactorii „Pet-
zoom” când f ac munca de docu-
mentare. Şi să mă contrazică cineva
dacă nu-i aşa! Fiecare am dori să
aducem un plus la ceva ce credem
că trebuie să pr ogreseze… să dăi -
nuie. Nu ştiu în ce măsură am reuşit
să dau un semnal pentru „aplecare”
şi mai multă implicare în viaţa ani-
malelor, cele care au put erea de a
ne încărca cu atâta energie! Şi pen-
tru care nu cer prea mult e în
schimb. Tot ceea ce am încer cat a
fost să-mi insuflu trăirile: respect şi
preţuire. Parafrazând un coleg, cu
care rezonez: „Cel mai important lu-
cru în viaţă e să fii acolo. Şi apoi să
gestionezi bine treaba asta”. Mă
simt onorată să fac parte din echipa
„Petzoom”. Şi-mi doresc ce va. Să
ne destăinuim tot aşa şi la aniv er-
sarea de zece ani, că deh… v om
avea şi mai multe de spus!

ANDREEA ARCHIP. Primul an
în comunitatea „Petzoom”! A fost o
provocare interesantă şi o e x pe -
rienţă inedită pentru mine. Am
încercat să pătrundem în culisele
vieţii mondene şi să vă arătăm o
altă faţă a vip-urilor aut ohtone. Ce
animale de companie au vedetele,
cum le îngrijesc, ce reguli adoptă
pentru dresarea lor şi ce recompen -
se le oferă. Şi ca orice pet de vip,
companionii lor urmează trendul în
modă şi au haine şi accesorii ine -
dite. Sperăm că v-am dat motive să
fiţi alături de noi mulţi ani de acum
încolo. La mulţi ani „Petzoom” şi la

câţi mai mulţi cititori!
WEISZ LEVENTE. „Petzoom”

este şi o re vistă care îi aduce pe
proprietarii animalor de com panie
mai aproape de sufletele medicilor
veterinari şi reprezintă o sur să de
informaţii pentru cei care doresc să
le ofere patrupedului îndrăgit ceea

ce este mai bun. Dorim să venim în
ajutorul colegilor noştri, medici vet-
erinari, pentru ca, prin ei, animalele
de companie să beneficieze de ser-
viciile noastre la cele mai înalt e
stan darde. Vă mulţumim că aţi fost
alături de noi.

DANIEL PURCARU. Câteva
rân duri la ceas aniv ersar. Sssss-a
împlinit un an de „Petzoom”. Muuu -
sai vom rămâne alături de voi până
ce vom scăpa complet de scutece
şi vom începe creşa, pentru că, nu-iaşa,
orice copil are ne voie să fie încon-

jurat de dragoste. Gângurim şi mor -
măim acum, ba chiar am început
să şi silabisim. Alături de v oi vom
învăţa, cu siguranţă, şi primele cu-
vinte. La mulţi ani, dragi cititori! Stau
pe fotoliu şi ascult „Muzica de bi -
vuac”. Pasărea Colibri. Şi sunt
mulţumit. În era internetului (h)am
reuşit să im punem pe piaţă o re  -
vistă. Meeerită citită… pentru că
este the beeest! Ooo!!! (imitaţi v oi
mai bine peştii în scris).

MIRUNA CHIRIAC. Prietenia
mea cu „Petzoom” s-a legat încă de
la primul număr , m-au atras su -
biectele şi modul în care erau abor-
date. Mi-am dorit să f ac parte din
această echipă şi am reuşit! „P et-

zoom” m-a ajutat, mă ajută şi mă
va ajuta în „clădirea” carierei mele
de viitor medic veterinar - baza arti-
colelor mele este partea teoretică
pe care o în văţ la facultate, cu un
pic de experienţă practică, îmbinată
cu puţină cercetare, toate acestea
cre ionate astfel încât oricine să
poată înţelege esenţa f iecărui arti-
col. Suntem o echipă frumoasă,
unită şi care are un lucru esenţial
în comun: iubirea pentru animale. 

... cam asta au spus ei după
un an în care au încercat să vă
aducă-n case poveşti până atunci
nedescoperite. Unii, mulţi - sigur nu
toţi, pentru că doar pr ostia şi ştiin -
ţele exacte au formule şi rezultate
indiscutabile -, spun că au reuşit.
Vă scriem rândurile astea pentru că
aici ar f i trebuit să punem o poză.
De la tipografie, din timpul tipăririi
primului număr al re vistei. Nu mai
punem poza, am comit e înc-o gre -
şeală de tehnoredactare.  Dar o pă -
străm pentru anul viitor.
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CRUFTS 2013

De la Primley Sceptre la Jilly
• O femelă din rasa Petit Basset Griffon Vendéen, câştigătoare la    Crufts 2013

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

Birmingham, 7-10 martie
2013. Este considerată
cea mai mare compe ti -

ţie chinologică mondială a anului,
însă Crufts este mai mult decât atât.
Pe lângă cei peste 20.000 de „com-
petitori”, Crufts este o sărbăt oare
care promovează, încă din epoca
victoriană, implicarea pe care o are
câinele în viaţa omului. Şi apoi, mai
este o uriaşă industrie, măr turie fi-
ind acel „shopping heaven”, cu sute
de standuri comer ciale care vând
nimic şi totul pentru câini şi iubitorii
acestora. Din păcate pentru cei care
cred în pink lif e şi happ y end, nu
pă strez nicio rezer vă atunci când
afirm că exact la un eveniment ca-
pabil să dezvolte o industrie extrem
de profitabilă din punct de v edere
financiar s-a gândit fondatorul eve -
ni mentului, un tânăr şi talentat an -
treprenor, pe nume Charles Alfred
Cruft (în foto mic), sau nedrept uita -

tul cofondator, James
Spratt (fostul patron
al lui Cruf t, proprie -
tarul unei fabrici ca -
re producea biscuiţi
pentru câini) atunci

când au mutat Dog Show-ul mondial
de la Exposition Universelle din Pa -
ris, de promovarea căruia s-au ocu-
pat, la Royal Agricultural Hall din Is-
lington (un district al Londrei). De
atunci au trecut 127 de ani. 

Bătălia pentru titlu

Primul titlu Best in Sho w a
fost decernat în 1 928 unui Gre y-
hound pe nume Primley Sceptre şi
acum, după 85 de ani, a v enit mo-
mentul ca laurii să fie aşezaţi, pen-

tru prima oară, pe frunt ea unei
reprezentante a rasei P etit Basset
Griffon Vendéen care a concurat la
grupa Hound, Soletrader P eek A
Boo - pe numele „din buletin” - sau
Jilly, aşa cum o alintă stăpânele
sale, britanicele Sara R obertson şi
Wendy Doherty. Jilly a fost preferată
de arbitrul Geoff Corish (coproprie -
tar împreună cu Michael Coad al
prestigioasei canise Pamplona and
Sealaw, înfiinţată în 1985) - de alt-
fel, bursa specialiştilor a vansa un
învingător dintr-o rasă de talie mică,

10 mai - iunie 2013

Primul şi cel mai recent BIS la Crufts: Primley Sceptre (1928) şi Soletrader Peek A Boo (2013)

Imagine de colecţie: prima ediţie Crufts – anul 1891



singura dilemă fiind cine va fi succe -
sorul lui Zentarr Elizabeth, o Lhasa
Apso declarată BIS în 20 12. Argu-
mentul suprem al statisticienilor
constând în preferinţele decidentu-
lui Corish, un englez cu sânge galez,
coproprietar al canisei Seala w Se-
lena, acesta fiind îndrăgostit ireme-
diabil de terrieri (de-a lungul timpu-
lui a crescut exemplare din opt rase
din grupa terrierilor, chiar a arbitrat
această grupă la Cruf ts 2003, dar
a şi câştigat de trei ori prestigioasa
competiţie, în anii 1 976, 1984 şi
2000, cu un e xemplar de Lhasa
Apso şi doi, cum altf el?, terrieri).
Conform regulamentului, la titlul BIS
concurează câştigătorii celor şapte
grupe (două grupe de vânăt oare,
Cio băneşti, Terrier, Toy, De L ucru,
Utilitari), iar f inala s-a „jucat” între
Jilly şi Romeo, un Labrador Retriever
alb în vârstă de trei ani şi şapte luni,
venit din Cesara (Italia), dublu cam-
pion mondial (2011 şi 2012) - pen-
tru statisticieni, în f inala de şapte s-au
mai calificat câte un exemplar din
ra sele Skye Terrier, Terrier Tibetan,
King Charles Spaniel, Câine de Mun -
te Bernese şi Ciobănesc Australian.

Decisivul Corish, gentleman,
i-a dat câştig de cauză lui Jilly (ştiţi,
„Ladies first”), câştigătoare a grupei
Hound, cea care, la patru ani, era
deja o veterană pentru care Cruf ts
2013 însemna „ultimul tren” - în
2012 aceasta a f ost pe locul 2 în
grupa Hound, iar în 2011 a câştigat
grupa, dar a pierdut „la mustaţă” ti-
tlul BIS, în faţa unui Flat-Coated Re-
triever (Vbos The Kentuckian, pe nu-
mele său), câştigând totuşi Reserve
BIS. Uzanţele ultimilor ani spun că
un câine care câştigă BIS la Cruf ts

este „retras”, adică nu mai este în-
scris la competiţii - e ca şi cum ai
deveni campion olimpic, a di că ai
atinge cel mai înalt obiectiv -, ci este
folosit la mont e, puii săi atingând
preţuri uriaşe. Nici stă pâ nele lui Jilly
nu au făcut notă dis cor dantă, anun -
ţând, fericite, retragerea acest eia
din expoziţii. În raportul final, Corish
îşi explica decizia extrem de plastic,
ca un veritabil... îndrăgostit: „Am ad-
mirat femela asta de când era
foarte tânără, dar astăzi a f ost pri -
ma oară când am a vut ocazia s-o
ating. Ea est e încântătoare de la
cap la coa dă, un cap frumos şi o
expresie dia fană. Are o linie perfect
echilibrată, deşi a alergat mult, dar
la ea miş carea pare să fie transmisă
din interior şi pare că nu depune
niciun efort. Este atât de caris -
matică a tunci când se mişcă, încât
aş putea s-o privesc o zi întreagă!”.
Fără comentarii.

O caracteristică a acest ei
ediţii a fost înfruntarea în f inală a
două rase de vânăt oare, câştigă -
toarele grupei Gundog - im propriu
tradusă „De Vânătoare” - şi Hound
- de regulă, netradusă :). Ei bine,
dacă în ambele grupe sunt câini „de
vânătoare”, care e diferenţa dintre
cele două grupe? P entru că până
acum în presa românească nu a a -
părut o lămurire pe înţelesul tuturor,
e de datoria noastră să o facem a -
cum: în grupa Cruf ts „Gundog” se
întrec câinii de vânăt oare din gru-
pele FCI 7 şi 8 - pontat ori, aportori
şi de apă (de exemplu, setteri, braci,
Viszla Maghiară, Weima raner, Poin -
ter German cu Păr Scurt, Irish Water
Spaniel etc.) -, iar în grupa Cruf ts
„Hound” se întrec gonit orii pentru
vânat mic şi ogarii, adică rasele din
grupele FCI 6 şi 1 0 (de e xemplu,
Bea gle, Basset Hound, Bloodhound,
Whippet, Dachshund, Nor wegian
Elkhound, Saluki, Sloughi, Bar zoi,
Greyhound etc.).

Câştigătoarea

Soletrader Peek A Boo „Jilly”
(născută în 29 oct ombrie 2009) a
fost condusă în ring de handlerul
Gavin Robertson şi este fiica celui
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mai celebru exemplar al rasei Petit
Basset Griffon Vendéen din Marea
Britanie, respectiv Soletrader My
Aphrodisiac „Dizzy”, care a dominat
grupa sa în toate expoziţiile canine
la care a par ticipat. „Nici nu po t
spune cât sunt de f ericit... ea nu m-a
dezamăgit niciodată! Sunt trist doar
pentru că acesta a fost ultimul nos-
tru show, dar ea a dat t otul. A fost
ca o finală de cupă mondială”, a de-
clarat presei britanice handlerul
Robertson, care a precizat că Jilly
va avea pui doar anul viit or - a viz
amatorilor. 

Cât despre Jilly... pe lângă BIS
la Crufts 2013 a egalat un recor d.
A câştigat primul Challenge Cer tifi-
cate (CC) în T op Hound 2011, pe
când avea doar 6 luni, f iind aleasă
a patra din toate rasele! În acel an
a câştigat şi primul BIS (cel mai bun
din toate rasele), la expoziţia canină
de la Paignton. 

Ei bine, cu vict oria de la
Crufts 2013 a ur cat numărul ti-
tlurilor BIS din cariera sa la 8 (nu
mai pomenim că a f igurat în Topul
mondial al raselor 20 12). Cât de-
spre CC, cu cel câştigat la Cruf ts
2013, a adunat 28 (!), egalând ast-
fel recordul despre care s-a spus că
e „inegalabil şi imbatabil”, stabilit
de tatăl ei, celebrul Dizzy , „Regele
Basset Griffonilor”. Aşa că se poate
„pensiona” liniştită, pentru a se bu-
cura de viaţa de mămică şi a genera
noi campioni ai gonitorilor.
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2 x CACIB

La Slobozia s-a dansat Dysco

De Dallas v-aduceţi am-
inte, nu? - când scriu
Dallas nu mă ref er la

metropola texană, ci la acel popular
tv soap-opera, un soi de bubblegum
cu pretenţii cinematografice, real-
izat pentru deconectare şi prezentat
în comunista RSR ca argument al
„vieţii-n desfrâu şi nedreptat e din
capitalismul bolnav cronic”. Mal-
efici, simpatici, problematici, statici,
dinamici şi alt e cuvinte cu suf ixul
„ici” erau atât de cunoscuţi „pe vre-
mea aia”, încât puteau fi recitaţi ca
o echipă de fotbal: cu JR Ewing vârf
împins, Sue Ellen şi Pamela pe
benzi, Bobby şi Clif f Barnes la
închidere, Lucy la creaţie, cvartetul

miss Ellie - Ray Krebbs - Clayton Far-
low - Sly Lovegren pe linia de fund
şi Donna-n poartă... 

În consecinţă, poate aţi auzit
şi de Southfolk ranch-ul românesc,
creat în inima Câmpiei Bărăganului
sub denumirea „Parcul de vacanţă
Hermes” şi cu asta, promit, ajungem
şi la câini. 

Cu vremea pe tobogan

În ranch-ul mioritic, la început
de aprilie, vreo 900 de câini au păşit
nu pe covorul roşu, ci pe mocheta
albastră pentru a se-nfrunta la
CACIB Slobozia 2013. Au fost două
zile diametral opuse din punct de

vedere meteorologic, prima zi fru-
mos (vreo 20 de grade Celsius), a
doua zi, frig (t emperatura a căzut
pe toboganul meteo până la 8 grade
Celsius) şi vânt put ernic - dar coa-
furile (câinilor) au rezistat şi fără
gelul din reclamă. „ Au participat
aproximativ 450 de e xemplare în
fiecare din cele două zile. Numeric,
comparativ cu ediţiile precedent e,
participarea a f ost puţin mai
numeroasă, însă în locaţia aleasă
nu putem organiza competiţia pen-
tru mai mult de 450 de câini, aşa
că am fost nevoiţi să oprim înscrier-
ile, deşi au mai fost solicitări, în spe-
cial din străinătat e. Din această
cauză, la ediţia viitoare ne gândim
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• Husky Siberian născut în Canada şi condus de Augustin Ionescu către Supreme BIS
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro



să schimbăm locaţia actuală (Parcul
de vacanţă Hermes). Am a vut par -
ticipanţi din Rusia, Finlanda, Polo-
nia, Ucraina, Moldo va, Bulgaria,
Franţa şi R omânia (cam 1 70 de
câini au f ost din străinătat e), iar
feedback-ul de la concurenţi a f ost
excelent. Mai mult, în tim pul celor
două zile de competiţie nu am avut
niciun fel de incidente”, a declarat,
pentru revista „Petzoom”, preşedin -
tele Asociaţiei Chinologice a Jude -
ţului Ialomiţa, Cristian Sta varache,
mulţumit de organizare. 

Bursa pariurilor

Spre deosebire de alţii, com -
petiţiile organizate de către
 ia lo miţeni sunt numai bune de în-
scris la bur sele de pariuri, pentru
că e dificil de estimat câştigătorul -
poate doar să excluzi rasele de talie
mare din această ecuaţie. Suficient
de amintit că în 20 10 a câştigat o
femelă din rasa American Stafford-
shire Terrier (Srcky’s Zebra Go Crazy
for Thunder R ocks a bihorencei
Cristina Popa, exemplar achiziționat
din Serbia şi declarat în acel an cel
mai frumos Amstaff din România şi
campioană mondială în 20 12), în
2011 un Ogar Maghiar - veteran, în
vârstă de 10 ani -, Siker De L’Herm
De Mercouar, al francezilor Jeannin
Sauret şi Patrice Mick aële (mari
crescători de câini de vânătoare, în
special Barzoi), în 2012 un mascul
din rasa Mops (Prederi Pag Eralash

Shou Man, al rusoaicei K unitsyn).
Ei bine, la ediţia din 20 13, cel mai
râvnit titlu, Supreme Best In Sho w,
i-a revenit unui mascul din rasa
Husky Siberian, în vâr stă de şase
ani şi jumătate - competiţia a fost
arbitrată de Molnar Zsolt, Dagmar
Klein, Petru Muntean şi Cristian
Ştefănescu, toţi patru din România
(AChR), ultimul, preşedint ele Aso -
ciaţiei Chinologice Române, fiind cel
desemnat să decidă (arbitreze) în-
fruntarea pentru titlul Supreme BIS.
O înfruntare în care Dysco (declarat
Best In Sho w în 6 aprilie, când a
fost preferat în dauna unui impozant
Bobtail şi a unui minuscul şi frumos
Bulldog Francez, Victoire D'Amour
At Angel Hear t) a intrat în ring cu
câştigătorul BIS din 7 aprilie (o
miniatură din Grupa 9, din rasa
Mops/Pug, varietatea Apricot cu
mască neagră - Dysco s-a clasat pe
locul II, RBIS, conform deciziei arbi-
trului Petru Muntean,   AChR). Ver-
dictul preşedintelui AChR a f ost
Dysco, aşa că acesta a câştigat la
Slobozia şi titlul suprem. 

Câştigătorul

Proprietarul şi handlerul care
l-a condus spre vict orie, Augustin
Ionescu, a declarat pentru „P et-
zoom”: „Dysco est e campion al
Canadei, Luxemburgului, Olandei şi
Belgiei (n.red., în septembrie 2009,
în Flandra, la Mechelen). De aseme-
nea, are un titlu de Int erchampion
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şi un titlu de Top Dog Belgia, ultimul
fiind câştigat în anul 20 11 (n.red.,
în 18 decembrie, la Bruxelles, com -
petiţie care a contat şi drept criteriu
de calificare la Crufts 2012)”. 

Tundrafoot's Bern Baby Bern,
sau Dysco pe numele de pet, „pr o-
dus” în 22 noiembrie 2006 în can-
isa canadienilor Margaret şi Paul
Knight - cuplu care a împlinit 30 de
ani de „specializare” în creşt erea
acestei rase - din Kossok's Burning
It Up T undrafoot (tatăl) şi T un-
drafoot's Epiphany (mama), a f ost
iniţial cumpărat de belgianca Nancy
Daponte, astăzi fiind în proprietatea
canisei „Of Wolf Point”, a bucureş -

tea nului Augustin Ionescu, medic
veterinar, arbitru int ernaţional şi
vicepreşedinte al Asociaţiei Chino-
logice Metropolitane Bucureşti, care
după ce a „cunoscut-o” pe Winner
Of Iditarod Cora („Thundra”, după
numele de companion) s-a declarat
iremediabil îndrăgostit de rasa
Husky Siberian. Şi uite aşa expoziţia
chinologică organizată de asociaţia
de profil din judeţul Ialomiţa a mai
bifat o rasă câştigăt oare, meritu -
oasă, nobilă, descendentă din vechii
Malamuţi şi Esquimos: Husky Siber-
ian, cel mai mic dintre câinii nordici,
dar cel mai puternic câine de sanie
dintre aceştia.





CACIB & ROMANIAN OPEN

So Easy To Love, So Easy To Win!
de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro

În apropierea învolburatului
Someş, la mijlocul unui a -
prilie cu apar tenenţă in -

decisă (primăvară, ori t oamnă?),
ploios nevoie mare, Satu Mare a
fost gazda dublei CACIB&CACIB - Ro-
manian Open, cu bonus e xpoziţiile
de club Teckel şi Mioritic. 

Expoziţia canină organizată în
Satu Mare, 13-14 aprilie 2013, a re -
zu mat-o pentru „Petzoom”, succint,
Mădălina Florea, handler al câş ti -
gătorilor titlului „Câinele Anului” din
ultimii trei ani: „Vremea ţine cu noi,
câini sunt f oarte mulţi, iar organi-
zarea şi corpul de arbitri sunt foarte
bune. Pe scurt, e perfect!”. Şi, într-
a  devăr, totul a decur s impe ca bil -
problematic a fost doar vântul care
a răsturnat tot ce nu era suf icient
de stabil (ghivecele cu flori din ringul
central, ori stativul cu st e agu rile
ţărilor participante), dar organiza-
torii au făcut f aţă cu brio până şi
unor situaţii-limită. „Am început or-
ganizarea în urmă cu un an, dar a
fost nevoie ca în doar câteva zile să
găsim o nouă locaţie - în locul Stadi -
o nului Someşul, al cărui t eren era
îmbibat cu apă din cauza preci pita -
ţiilor abundente, ne-a găz duit Piaţa
Rex din Satu Mare”, a declarat pen-
tru „Petzoom”  preşe   dintele filialei
săt mărene a Asociaţiei Chinologice
Române, dr. Molnar Zsolt. 

Participarea a fost numeroasă:
1.743 de exemplare în concurs, din
170 de rase (830 de câini sâmbătă
şi 913 duminică), provenind din 19
ţări, cu aproape 600 de proprietari -

cei mai mulţi din R omânia, Ungaria
şi Polonia. „Expoziţia Open a avut loc
anul acesta la Satu Mare ca urmare
a organizării şi a numărului de par ti -
cipanţi din anii trecuţi, ceea ce a ridi-
cat considerabil ştacheta”, a mai ex-
plicat Molnar. Expoziţia CACIB Open
este organizată anual de Asociaţia
Chinologică Română, iar câinele care
obţine titlul CACIB în expoziţia Open
devine şi „Campion România”.

Printre momentele speciale,
o demonstraţie a Şcolii de Dresaj
Alpha-K-9 din Satu Mare, dar şi
„Cupa Sătmarului”, acor dată unui
frumos Greyhound, Ashford Ele-
gance in Mo tion - singurul din a -
ceas tă rasă înscris în concur s -, ce
îi aparţine sătmăreanului Ioan Hora.
Înainte de a da startul Best In Show
(BIS) de duminică (despre care se
şoptea printre spectatori că „se lasă
aşteptat mai ce va decât când se
pre găteşte ieşirea pe scenă la ma -

nechine”), Réka Molnar, instruc-
toare de zumba şi fiica preşedintelui
AChSM, a prezentat îm preună cu
echipa pe care o antrenează câteva
minute de dans energic, făcându-i
pe spectatori să se „unduiască” şi
ei în ritmul muzicii, atât cât permitea
spaţiul - niciunul n-ar f i vrut să se
îndepărteze de ringul central şi să
piardă din vizibilitate. 

Mic sau mare?

Cei pe ai căr or umeri a stat
responsabilitatea desemnării învin -
gătorilor au fost, ca în f iecare an,
ar bitri renumiţi, despre care Papp
Vasile-Carol, care a prezentat eveni-
mentul, a declarat pentru „Petzoom”
că formează „un corp de arbitri de
talie mondială, e xtrem de com  pe -
tenţi, în număr de 12,  care au con-
tribuit la realizarea acestui week-end chi-
nologic desăvârşit”. 

18 mai - iunie 2013



Italianul Fer dinando Asnaghi,
fran cezul Boris Chapir o, poloneza
Viva Maria Soleckyj Spunar , repre -
zentantul Sloveniei, Stefan Sinko,
ucrai niencele Krisztina Tar şi Zoia
Olei nikova, maghiarii Vilmos Kardos,
Csa ba Pettkó şi Sándor Szabó şi
românii Daniela Radu, Cristian Sta -
varache şi Marian Drăgănescu au
privit, au analizat şi au ho tărât. Iar
în urma analizării at ente a câinilor
din fiecare grupă, titlul BIS din
cadrul expoziţiei CACIB de sâmbătă
l-a câştigat un Ciobănesc ancestral
englez, sau Bobtail. Nimic sur prin -
zător, având în v edere că până şi
pentru un ochi neavizat este evident
că Bottom Shaker So Easy To Love
e un exemplar extraordinar. 

Duminică însă, când printre
câinii grupei a IX-a a intrat în ring şi
un Chihuahua de dimensiunile unei
pisicuţe (din cele mai mici, să ne
înţelegem - a încăput cu uşurinţă în
cupa pe care a câştigat-o!), s-au stâr-
nit valuri de râsete în public. Nu-i greu
de imaginat reacţia spectat orilor
când a fost desemnat Best Of Group
şi mai apoi a primit din partea arbi-
trului italian Ferdinando Asnaghi ti-
tlul BIS. În fine, ialomiţeanului Cris-
tian Stavarache i-a venit rândul, la
final de zi şi de competiţie, să alea -
gă între „Da vid şi Goliat”: un Chi-
huahua cu păr scurt şi Bobtail-ul en-
glezesc de dimensiuni im pozante,
efect sporit şi de „coafura” sa pu -
foasă - pr obabil cele mai contras -
tante două rase de câini. Supreme

BIS a fost desemnat ancestralul en-
glez, în uralele publicului. 

Mare la propriu şi la figurat

Vedeta celor două zile, Bo t-
tom Shaker So Easy To Love „Gina”,
aparţine unei rase (Bobtail, sau Old
English Sheepdog) apărut e la în-
ceputul secolului XIX, cel mai proba -
bil din încrucişarea câinilor din ra -
sele Barbone şi Deerhound, sau
des cinzând din R ussian Owtchar
(Ciobănesc Ucrainean). Se pare că
fermierii englezi, din necesitatea de
a avea câini de pază şi păst orire
pentru turme, au creat şi f olosit
această rasă; denumirea de Bobtail
provine din obiceiul lor de a le scur -
ta acestor câini cozile, pentru a-i
identifica drept animale utilitare,
scutite de taxe. 

Campioana de la Satu Mare
provine din Ungaria, din crescătoria
dr. Szetmár István, şi îi aparţine lui
Koroknai Jozsef, proprietar şi al câş -
tigătorului de anul trecut, „legenda”
Bottom Shaker My Secret (câş -
tigătorul Grupei „Câini Ciobă neşti”
la Cruft’s 2012, Birmingham, şi „Cel
mai frumos ciobănesc din lume”),
tatăl bulgărelui uriaş de blană care
i-a impresionat pe săt măreni şi nu
numai. 

Născută în 12 ianuarie 2011,
Gina a fost condusă în ring de hand -
lerul profesionist Hanó Zsolt. Despre
concursurile chinologice din Româ-
nia, proprietarul impozantului
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câştigător a spus că sunt „f oarte
bine organizate”, iar la întrebarea
„veţi reveni?” răspunsul a încer cat
să ascundă puţin din bucuria şi
mân dria adusă de titlurile obţinute

peste graniţă. „Dacă vom reveni, în
mod sigur cei de aici nu se v or bu-
cura, pentru că am câştigat şi anul
trecut!”, a declarat handlerul Hanó
Zsolt din Ungaria.
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CIOBĂNESC ROMÂNESC CORB

Mărţişor cu peană neagră
• Despre expoziţia de Club a Ciobăneştilor Corbi de la Predeal

de Livia Şchiopu
livia.schiopu@petzoom.ro



„Luna-n cui se po  tri -
veşte / Baba Do -
chia porneşte; /

Luaţi aminte ce se leagă! / Mărţişor
cu peană neagră”.

Martie 2013. „Trebuie să ne
oprim aici. E-n benef iciul rasei. Că -
utaţi calea de mijloc!”. Nu-s relatări
dintr-un război (ştiţi-voi-de-care), nici
dintr-o manifestaţie pacifistă, ci e un
mic fragment din ecourile din ring,
amplificate printr-un microfon foar -
te... rezistent la frig. Astea-s primele
vorbe pe care am apucat să le me -
mo rez şi să le no tez de cum am
ajuns la Predeal, profitând că nu-mi
dege ra  seră încă degetele, în 2 mar-
tie, atunci când soa rele plus dentiţia
perfectă a exponatelor canine mi-au
cam perforat simţurile. Rasa în ca -
uză este deja cunoscutul Ciobănesc
Românesc Corb, iar somaţiile erau
adre sate crescătorilor cu privire la
in tervenţiile în def initivarea tipului
de „Corb perfect” şi, implicit, a stan-
dardului rasei. S-a întâmplat asta la
expoziţia de Club a Ciobăneştilor
Corbi (CCC) - amănunt lătrăcios: grija
că nu găsim locul desfăşurării s-a
dizolvat la auzul ur suloşilor negri
care făceau gălăgie nevoie mare (din
cauză că nu erau  slobozi, probabil). 

În rest, la e xpoziţie am avut
parte de: picioare îngheţate, minus
câteva grade, 59 de e xemplare şi
un mic spectacol oferit de un Corb
scăpat din mână, f apt soldat cu o
mare de spectatori care-au eliberat
în timp record spaţiul din spat ele

ringului. A, şi de zăpadă cât să ne
ofticăm c-a-nceput luna lui Mărţişor
şi că Babele fac fiţe. 

Şi acum să ne reamintim: Cor-
bii, noi şi de fapt foarte vechi, n-au
prezentat interes în mediul e xpozi -
ţional până în urmă cu cinci ani.
Asta nu i-a impedicat pe ciobanii din
munţi să-i preţuiască şi să-i ţină
aproape de stână de ce va veacuri
bune. Crescătorii  pasionaţi ştiu că
ei apără ograda de animal străin
sau de orice alt umblător  cu intenţii
necurate. Dar să nu ne în tristăm,
ştim doar că înţelep ciu nea populară

nu se bucură de... popularitate.

Despre omologarea Corbilor

Rasa recent denumiţilor Corbi
abia acum, după ani de „atletism
nomenclatural”, intră pe linia de f i -
nish în cursa omologării. Se intuieş -
te un succes int ernaţional o dată
ob ţinută această cer tificare şi se
aşteaptă, febril, participarea lor cu
drept deplin în expoziţiile de peste
hotare - acum pot participa doar în
afara concursului, însă deja au
atras priviri curioase şi admirativ e. 

Selecţionarea rasei e pe bu -
zele tuturor celor cu care am stat la
taifas pe-acolo-şa. Omologarea mai
durează, mai trebuie formate exem-
plare pentru  exigenţele FCI (Fede -
raţia Chinologică Int ernaţio nală).
Obiectivul este, fireşte, de a pr o-
mova cea de-a patra rasă de cio -
bănesc românesc la niv el inter na -
ţional. Simplu nu este, rasa mai are
nevoie de câte ceva - de muncă, se
pare că. N u, nu-i bagă nimeni la
strung pe căţeii ăştia, dar trebuie
sti lizate câteva elemente, fixarea
într-un tip mai stabil genetic. După
a ceea se merge la FCI cu curaj şi
 se arată că a vem o rasă de căţei

23mai - iunie 2013



24 mai - iunie 2013

faini cu care ne put em făli şi cu
siguranţă o dată văzuţi  vor fi stan -
dar dizaţi şi omologaţi.

Petru Muntean, arbitru şi
vicepreşedinte FChR, a fost prezent
la Predeal, aşa că l-am reportofonat
câteva minute, vrând să-i aflăm
opinia cu privire la omologare. Chiar
dacă era evident „din ochi”, cum e
făina pentru o plăcintă reuşită, Mun -
tean a confirmat că peste 75% au
fost exemplare de bună calitate, cu
drept de repr oducţie, ceea ce e
foarte bine, pentru că astf el se
asigură o selecţie decentă şi solidă.
Asta înseamnă că în doi-trei ani, cu
optimism, se aspiră la obţinerea
muuult aşteptatului număr de stan-
dard de la FCI. Şi înc-o treabă faină:
pe lângă faptul că rasa e mult mai
cunoscută-n ţară de când e xistă şi
o denumire specifică şi un club, i-a
mers vestea şi mai depar te - sunt
ceva exemplare de Corbi care şi-au
luat zborul şi spre ţări streine.

Chira lui Bădilă

Aşa stând lucrurile pentru
moment, să f acem cunoştinţă cu
Chira lui Bădilă. N u-ntrebaţi de ce
ea, e vizibil că-i cea mai bună
femelă Corb. Evăr . Sigur, orice
cioară-şi laudă puiu’, dar dacă-i
vorba de Corbi, Ciprian Bădilă e con-
vins: Chira chiar merită! - „Până
acum tot ce se putea câştiga cu ea
s-a câştigat”. 

Chira este campioană la

femele şi o mândră v eterană de 8
ani şi jumătate. Şi mama, şi bunicii
ei au crescut în aceeaşi cur te (ei,
tradiţie de peste patruze’ şi ceva de
ani de „familişti negri”). În Buşt eni
(Prahova) şi în grija lui Ciprian Bă -
dilă. „Nişte câini extraordinari, foarte
buni paznici, de votaţi, superactivi,
energici. Întruchipează sensul ade -
vărat al cuvântului câine! De copil
cresc numa’ negrii ăştia...”, spune
Ciprian Bădilă, fost vice preşedinte
chinotehnic al CCC, actual crescător
şi etern îndrăgostit de Corbii  săi.
Acasă la Ciprian Bă dilă mai dau din
coadă încă trei  e xemplare foarte
va loroase - dar tot Chira e cea mai
bună!

Dacă vrem un pui de Corb şi
vrem să avem cu el succese ma -
xime, tre’ să băgăm la cap că: un
câine cu performanţe ajunge în loja
veteranilor după opt ani. Fără să
lupte-n războaie. Decoraţiile îi lucesc
în blana neagră şi-n lătratul incon-
fundabil. Dacă ne dorim un e xem-
plar canin care să ajungă v eteran
precum Chira, trebuie să avem mare
grijă de el - „Ca şi un copil, de altfel”,
e sigur protectorul cuibului Corbilor
din Buşteni. Nu întâmplător Chira
era singura veterană din expoziţie.
Foarte puţini câini trecuţi de 6 ani
ajung la acest niv el, inclusiv atin-
gerea acestui statut e o performanţă
în sine, deopotrivă a genei bune ca-
nine şi a grijii e xemplare acordate
de stăpân, zic eu. Dar priviţi şi dum -
neavoastră imaginile...
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Actriţa Diana Du-
mitrescu nu a rezistat în
faţa unui ghemo toc alb,
zărit într-un petshop, şi
după o scurtă negociere cu
soţul ei a devenit stăpâna
unei căţeluşe din rasa Spitz
Japonez. Protagonista noii
telenovele pe care ACASĂ
TV o pregăteşte pentru anul
acesta şi-a îndeplinit cu brio
promisiunile făcute lui
Ducu Ion, Abi devenind o
căţeluşă e ducată şi extrem
de socia bilă. Diana Du-
mitrescu a povestit, în ex-
clusivitate pen tru cititorii
revistei „Petzoom”, despre
viaţa alături de „micuţa
japoneză”.

nterviu de
Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro



În cât timp ţi-ai convins soţul că
trebuie să luaţi acasă „ghemo tocul
alb“?

Mi-a luat cam 10 minute, două
lacrimi şi promisiunea că mă voi ocu -
pa de căţeluşă. :)

Parcă o aveaţi pe Tonka, ce te-a
atras la Abi?

Pe Tonka nu o mai a veam de
aproape un an, am dat-o socrilor
mei, pentru că acolo era şi este con-
stant cineva acasă, care putea să o
supravegheze. La noi, Tonka a cam
distrus tot ce se putea distruge... ca
să nu mai vorbim de „surprizele" pe
care le găseam în casă!

Ce rasă este şi de la ce vine nu-
mele de botez, Abi?

Când am cumpărat-o, cei de la
petshop ne-au spus că est e Pome -
ranian şi că nu creşt e mai mare de
3,5 kilograme. Când Abi se apropia
de 4,5 kilograme, am început să ne
punem nişte semne de întrebare. În
timp, am descoperit că est e Spitz
Japonez. Abi... e o poveste amu zan -
tă. Când am luat-o, era un ghemotoc
mic, alb, iar eu am vrut să o numesc

Bianca (adică „ Alba”, în limba ita -
liană), dar lui Ducu nu i-a plăcut.
Atunci tocmai terminasem o par te
din filmările pentru „Iubire şi onoa -
re”, care avu seseră loc în Bodrum
(Turcia). Acolo, fetiţa Ioanei Papa -
dopol, Ruxandra, striga cam pe toată
lumea Abi, Abi... şi suna tare drăguţ,
încât toţi ajunseserăm să spunem
aceste cuvinte. Aşa mi-a venit pur şi
simplu în minte, am zis Abi şi Abi i-a
rămas numele. :) Eu îi mai spun
„Buburuză”, „Faţă de viezure”  sau
„Bubu”, „Bubulina”... răspunde la
toate. 

Având în vedere că ai crescut-o de
la şapte săptămâni, la ce metode de
educare ai apelat?

La vremea respectivă, am citit
mult despre P omeranieni (v-am

„Este sociabilă,
se joacă cu ori -
cine, pentru că

am crescut-o aşa, cu multă lume
împrejur. Cel mai tare iubeşte co -
piii. Dacă aude un copil plân -
gând, se stresează f oarte tare,
se duce şi îl pupă... este extra or -
dinară!”

JUCĂUŞĂ. În lipsa stăpânilor, Abi este preocupată de diverse jucării
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spus, eram convinşi că e din această
rasă) şi am descoperit că, dacă ridic
vocea la ea, percutează imediat. Dre -
sajul l-am făcut cu bobiţe speciale
din Franţa, „premiu“ îi spu neam noi.
Încet, cu răbdare. Iar de cât e ori fă -
cea o boacănă, ridicam vocea la ea.
Şi acum are f ix acelaşi efect... deşi
boacănele sunt acum t ot mai rare.
Mi-a mâncat vreo trei pe rechi de
căşti pentru că am lăsat-o acasă.
Deşi erau şi căştile lui Ducu în ace -
laşi loc, de f iecare dată Abi s-a răz -
bunat doar pe ale mele. Am certat-o!

Te consideri o stăpână se veră
sau îi tolerezi orice moft? 

Sunt destul de severă, pentru
că altfel ţi se urcă în cap. De e xem-
plu, eu ies cu ea fără lesă. Pentru că
o perioadă nu i-am mai dat comenzi,
ele cumva venind de la sine în com-
portamentul ei, a sărit în f aţa ma şi -
nii. Am certat-o şi de atunci sunt mai
precaută - „Better safe than sorry!”.

Cât timp reuşeşti să îi acorzi? 
Abi este o căţeluşă tare cu -

minte, cu care nu am avut niciun fel
de probleme la capitolul maniere. De
obicei, dacă o sco t seara f oarte
târziu, a doua zi ştiu că po t să lene -
vesc până la 1 1. De cât e ori est e
vreme frumoasă, o ducem în par c,

ne jucăm cu jucăriile sau eu îmi iau
o carte şi o las pur şi sim plu să se
plimbe.

Ce calităţi apreciezi la ea?
Îmi place când în fiecare seară

vine lângă noi pe canapea, se aşea -
ză pe picioarele noastre şi cere afec -
ţiune. De asemenea, îmi place că
atunci când sunt singură acasă me -
reu am un sufleţel cu mine.

Te ocupi per sonal de look -ul
căţeluşei? 

De cele mai multe ori o duc la
cosmetică, unde îi fac un tratament
complet, cam o dată pe lună, dar o
spăl şi acasă. Şi am un pr odus pen-
tru câlţi, pe care îl urăşt e!, dar nu
este necesar să îl f olosesc foarte
des, pentru că, fiind periată cu regu-
laritate, nu prea face câlţi.

În ce constă alimentaţia ei?
Mănâncă bobiţe. Am a vut o

perioadă când îi dădeam şi pui f iert
sau la grătar, dar a avut probleme şi
am făcut un tratament de două luni,
destul de strict. De atunci nu i-am
mai dat cărniţă.

Abi a avut câteva apariţii în se-
rialul „Pariu cu viaţa” în care ai
jucat…

De fapt, propunerea asta a
venit de la mine. P entru că tot ve-
neam cu ea în Buf tea, am zis că se
po triveşte personajului. S-a descur-
cat foarte bine. Este o căţeluşă edu -
cată, care ascultă toate comenzile. 

Eşti protagonista următoarei
telenovele de la Acasă TV. Ce şanse
sunt ca şi A bi să apară în noua
producţie?

Nu... nu o să apară, pentru că
nu se po triveşte contextului. Dar
poate pe viitor, cine ştie…

Cum te descurci cu Abi atunci
când pleci în concediu?

Dacă plecăm în vacanţă şi în-
cepem să facem bagaje, se întinde
tristă fix în picioarele noastre. Dar nu
îmi fac probleme, pentru că are cine
să se ocupe de ea cât tim p suntem
plecaţi. O las la Ale xandra, o ado -
lescentă care mă ajută cu ea ori de
câte ori plec din oraş şi nu po t să o
iau cu mine.

Acasă ai amenajat un loc spe-
cial pentru Abi?

Abi are o căsuţă a ei şi locul
unde are mâncarea şi apa, dar ea stă
cu noi, pe canapea. Şi, ca recom  -
pensă, o mai primesc şi în pat... dar
foarte rar. :)

SITUAŢIE. Actriţa Diana Dumitrescu şi Abi, pe platourile de filmare de la Buftea



UN ANTIBIOTIC
INOVATOR 

VERAFLOX®

Evident avansat

  Eficacitate cu spectru larg împotriva unui număr mare de microorganisme Gram pozitive și gram negative, inclusiv bacterii anaerobe
  Formulă chimică unică și și acţionează dual asupra ţintelor enzimatice cheie din ADN-ul bacterian (ADN gyraza și topoizomeraza IV), asigurând 
o activitate bactericidă superioară și un potenţial redus de apariţie a tulpinilor bacteriene rezistente

  Câini: eficacitate dovedită asupra rănilor infectate, piodermitei și infecţiilor acute ale tractului urinar, precum și ca terapie adjuvantă pentru 
infecţiile gingivale și periodontale severe produse de tulpini bacteriene sensibile

  Pisici: eficacitate dovedită pentru infecţiile acute de la nivelul tractului respirator superior, rănile infectate și abceselor în infecţiile determinate 
de tulpini bacteriene sensibile
  Preparate bine tolerate și plăcute la gust, cu administrare zilnică unică — comprimate aromate pentru câini și suspensie orală ușor de 
administrat pentru pisici

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  

 
  
  

  

  

  



WEIMARANER

Fantoma pe care a văzut-o Van Dyke
de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro
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Până acum am auzit de
rase de câini per sonifi-
cate şi asemuite cu fiin -

ţe ciudate, dar până la Wei maraner
nu am întâlnit niciunul căruia să i
se spună „Fantoma gri” sau “Extra -
terestrul”. Să nu vă imaginaţi vreun
câine hidos (nu ştiu cum aş put ea
descrie o fantomă sau un e xtrate -
res tru, pentru că… sunt dificil de ob-
servat). Din contră, este superb, cu
blană strălucitoare, gri-albăstrui, cu
ochi galbeni. Wei maraner e o rasă
rară, cu sânge nobil, foarte apre cia -
tă. Nu o să-i prea vedeţi la plimbări
prin parcuri sau la joacă cu alţi câini,
cele mai multe exemplare fiind „ocu-
pate” cu antrenament ele pentru
vânătoare sau cu pregătirile pentru
concursuri. Sunt câini de vânătoare
extrem de abili şi f ac minuni pe
„câm pul de luptă”, la fel ca şi în rin -
gurile compe tiţiilor canine. 

„Prinţul Ruprecht von der
Pfalz”, operă a marelui maestru An-
thony (sau Ant oon, după numele
său flamand) Van Dyke, datată cu
aproximaţie în anul 1 631, în care
prinţul Ruprecht a fost pictat alături
de un câine care a f ost identificat
ca fiind un strămoş al actualei rase
Weimaraner (botezată în onoarea
Marelui Duce Karl August, cel care

a pus bazele oraşului Weimar, „ini -
ma” provinciei germane de astăzi).

Origine şi istorie

Originea lor este în Germania,
unde aceşti câini au fost creaţi spe-
cial pentru vânăt oare, la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, deşi se spune
că exemplare asemănătoare au
alergat în curtea regală a lui Louis
al IX-lea al F ranţei, în secolul XIII.
Dar… ştiţi cum est e istoria uneori,
ambiguă, iar laurii sunt culeşi de cei
care profită de acest aspect şi îşi

croiesc poveşti de succes. 
Tot ambiguu est e şi t opicul

legat de rasele care au contribuit la
apariţia bracului de W eimar. Se
crede că Weimaranerii au rezultat
din împerecherea Bloodhoundului
cu câini pontat ori, ca Bracul Ger -
man cu părul scurt, Spanish Pointe -
rul etc. Din acest punct de v edere
există o singură certitudine: Weima -
raner a avut la bază sângele copoiu-
lui Liam, iar după dispariţia acestuia
a început încrucişarea cu Hühner -
hund. Din încrucişarea cu Spanish
Pointer se crede că a rezultat cu-
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loarea galbenă a ochilor , apa riţia
ocazională a unor pete albe pe gât,
piept şi picioare, iar de la Setter se
presupune că a dezvoltat gena răs -
punzătoare de părul lung. W ei ma -
ranerii cu părul lung continuă să se
mai nască din părinţi cu păr scur t. 

A fost creat în regiunea ger -
mană Weimar de către vânători, ca -
re-şi doreau o rasă cu abilităţi e x -
cepţionale: bun urmărit or, cu o
vi teză impresionantă, rezistenţă la
efort şi mult curaj, ducele de W ei -
mar fiind unul dintre iubitorii rasei. 

Nobilii germani şi-au dorit să
conserve rasa şi, pentru o bună
perioadă, chiar au făcut-o. A u for-
mat clubul Weimaraner şi au permis
doar membrilor să deţină şi să

crească Weimar Pointer, limitând
astfel „accesul la inf ormaţie”. Da -
torită acestor măsuri, exemplarele
existente au crescut în mijlocul fami -
liei, lucru destul de neobişnuit, de -
oarece câinii de vânătoare creşteau
până atunci în hait e. Astfel, ei au
devenit extrem de ataşaţi de mem-
brii familiei - se dedică t otal unui
singur membru al familiei. Reţineţi
că Weimaranerul nu poate fi crescut
ca alţi câini de vânătoare, în haită. 

D a t o r i t ă
con ser vării liniei,
valoarea acestor
câini a crescut foar -
te mult. În anul
1928, un spor tiv
american (Ho   ward
Knight) a dorit să de  -
vină membru al clubului
german, făcând promisi-
unea de a păstra purita -
tea rasei, dar clubul i-a
trimis doi pui de W eima -
raner sterilizaţi. În ciuda
eforturilor germanilor de
conservare a rasei, W eima -
raner a reuşit totuşi să pătrun -
dă în chinologia din SU A în
1938, patru ani mai târziu rasa
fiind recunoscută şi de Asociaţia
Chi nologică Americană. Din mo-
mentul în care a f ost introdus în
re gis trul raselor, şi-a păstrat puri -
tatea, linia f iind menţinută pură
timp de aproape 100 de ani şi de-
venind cea mai veche rasă germană
de câini pontatori. 

Canisa unei pătimaşe

În România există câteva ca -
ni  se de Weimaraner, iar una dintre
ele, care deţine un e xemplar deo -
sebit, se află în Bucureşti: Lo vin’
Phantoms Weimaraners. Canisa a
luat naştere odată cu achiziţionarea
unei femele de Weimaraner, Carro -
l la Fala Love’a, produs al unor pă -
rinţi cu titluri de campioni mondiali
şi europeni. Aceasta i-a ţinut com-

panie
masculului Hunt,

primul Weimaraner al familiei
Lovin. 

Proprietara canisei est e o
studentă la Facultatea de Medicină
Veterinară, în vârstă de 19 ani, pe
nume Teodora Lovin. S-a îndrăgostit
de rasă de la o vâr stă fragedă şi a
primit primul Weimaraner (Hunt) din
partea unei prietene care-şi dorea
un spaţiu generos pentru câinele ei.

La scurt timp, Teodora Lovin
şi-a dorit să înf iinţeze o canisă şi,
după lungi căutări, aşteptări şi efor-
turi pentru a găsi canisele de t op
din lume, a reuşit să importe în Ro -
mânia o căţeluşă deosebită. Nee x -
perimentată, Carrolla Fala Love’ a
păşit pentru prima dată în ringul de

• INEDIT: După cel de-al doilea răz-
boi mondial, în Germania au fost in-
terzise armele de foc, iar câinii din
rasa Weimaraner au fost dresaţi nu
doar să găsească şi să aducă vâna-

tul, ci să-l şi ucidă. 
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concurs la vârsta de
9 luni şi a proape că
s-a prezentat sin -
gură. Pedigree-ul
de campion şi-a
spus cuvântul şi,
din acel mo-
ment, a înce -
put să culea -
gă titlurile de
campioană:
C a m p i o n
J u n i o r i
România,
Campi on
Ro mâ nia,

Campion România
Cum Laude, Cam pion Moldova,

Campion Bulgaria, Mare Cam pion
al Bulgariei, Campion de Club în Bul-
garia, Campion Cipru, Campion Ma -
ce donia, Campion Balcani, Campion
Mun te negru, Campion Georgia şi
Câşti gătorul trofeului „Marea Nea -
gră”. Înainte de a obţine toate aces -
te titluri, Carra a a vut parte de un
dresaj pentru proba de lucru în Un-
garia, unde a cucerit locul doi, de-
venind primul Weimaraner din Ro -
mâ nia cu probă de lucru. T eodora
şi câinii săi îşi doresc să ajungă cât
mai sus în clasamente - în curând,
Carrolla Fala Love’a va fi trimisă în
Germania pentru alte antrenamente
de lucru. 

În 26 august 2012 s-au năs -
cut şi primii pui, monta fiind făcută
în Polonia, cu un mascul f oarte
apreciat în lumea crescă torilor de

Weimaraner, campion internaţional
de lucru şi de frumuseţe. Puii şi-au
găsit stăpâni în Italia, SUA şi Româ-
nia. Teodora Lovin speră ca anul
acesta să mai aducă în canisă încă
o căţeluşă de Weimaraner, cu o linie
de sânge aparte, pe care o aşteaptă
de aproximativ doi ani. Puii canisei
Phantom sunt daţi pe mâini bune,
adulţilor responsabili, cu stare ma -
terială bună (costurile întreţinerii pot
fi foarte ridicate).

Sfaturi de specialist

Ca dimensiune, est e mediu
spre mare - masculul poate cântări
până la 40 de kilograme, iar femela
până la 35 de kilograme. Blana
poate fi scurtă sau lungă, de cu-

loare gri - cremă de icre sau gri-
şobolan - sau cu pet e roşii-gălbui
(pentru această caract eristică se
acordă doar calif icativul „bun”).
Marcajul maro se consideră un de-
fect grav. Nuanţa sa distinctă, gri, a
fost creată accidental. 

Ca tip funcţional de lucru este
într-o formă plăcută, put ernică şi
foarte musculoasă. Diferenţa între
masculi şi femele este distinsă cu
uşurinţă. Are un caracter versatil şi
echilibrat. Este perseverent în că u -
tare, deşi nu este prea vioi - remar-
cabil la lucrul pe urma de sânge.

Sunt câini v eseli, plini de
afecţiune şi de energie, e xtrem de
ataşaţi de f amilie şi f oarte în -
găduitori cu copiii. A u nevoie de
multă atenţie, pentru a nu de veni
distructivi. Sunt int eligenţi, dar şi
foarte încăpăţânaţi şi necesită dre -
saj de la vâr ste fragede, pregătire
fizică şi psihică. N u sunt po triviţi
pentru viaţa în apar tament, având
nevoie de spaţii largi pentru aler -
gare şi joacă. Se recomandă minim
două plimbări zilnice, de cât e 30-
60 de minute. În cazul în care doriţi
să-i creşteţi împreună cu alt e ani-
male, trebuie să f ie socializaţi de
mici pentru a se put ea obişnui cu
acestea. 

Pot trăi între 10-15 ani şi nu
sunt predispuşi la boli grave. Există
însă câteva afecţiuni specifice rasei,
cum ar fi displazia de şold, displazia
de cot şi torsiunea gastrică.



CHOW CHOW

Leul cu dinţi de urs
de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro



Oplimbare lungă, nu sub
clar de lună şi acompa -
niaţi de trilul unor pă -

să rele nedetectabile (pe conside -
rent de vizibilitat e redusă, era
în tuneric, dar par că am precizat
asta), ci sub clar -obscur de iarnă
târzie. Aşa că de plimbat, ne-am
plimbat, dar luna nu am văzut-o, din
cauza fulgilor deşi, mari şi pufoşi de
nea (să ningă-n halul ăsta, până-n
martie?!), iar singurul cânt ec pe
care l-am ascultat a f ost cel al ză -
pezii scârţâind sub picioare. To tuşi,
a fost plăcut. Leo şi-a făcut plimba -
rea de seară, iar eu am auzit, chiar
dacă în puţine cuvint e, poves tea a
zece ani de fidelitate şi dragoste şi
am înţeles că nu est e neapărat să
fii om pentru a putea fi cu adevărat
un bun prieten. 

Leo este un Chow Chow. Are
10 ani. Dana Conţiu, cea care,
alături de soţul ei, Vasile, şi de copii,
l-a crescut şi îngrijit cu drag, po  -
vesteşte despre el: „P e vremea
aceea, stăteam într-un apartament
şi l-am cumpărat pe Leo pentru a îl

duce la ţară, în comuna Săcălăşeni.
Era însă prea mic şi l-am mai ţinut
o vreme cu noi. Îmi spuneam că îl
mai ţinem doar până la următ orul

vaccin, să nu fie nevoie să îl aducem
de la ţară. Până la urmă şi soţul
meu l-a îndrăgit foarte tare şi căţelul
a rămas împreună cu noi. Încă de
la început a fost deosebit! La două
săptămâni după ce l-am adus a -
casă, am făcut o călăt orie de cinci
ore cu maşina şi l-am luat cu noi. A
fost cuminte tot drumul, nu a a vut
rău de maşină ca alţi câini, şi de
atunci a repetat de mult e ori e x -
perienţa. S-a întâmplat de multe ori
să rămână singur în casă, însă nu
a creat niciodată probleme. O singu -
ră dată a rămas fără apă şi şi-a dat
seama cumva că ar putea găsi... în
toaletă, unde a şi căzut. A reuşit să
iasă, însă nu a mai putut deschide
uşa de la baie. A început să latre şi
să plângă atât de tare, încât vecinii
au devenit îngrijoraţi. L-a găsit şi l-a
consolat fiica mea, când a ajuns
acasă de la şcoală. Nu a fost nicio -
dată agresiv şi nici nu a a vut mari
probleme de sănătate, în afară de
răceală şi otită. Totuşi, a avut nevoie
de o operaţie: tendoanele de la ge-
nunchiul stâng al piciorului din spa -
te i s-au rupt. Nu am reuşit nici până
în prezent să ne dăm seama ce ar
fi putut cauza această pr oblemă,
dar am reuşit să o rezolvăm fără
urmări pentru el. Deşi iniţial am fost

35
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sfătuiţi să îl ducem în Ungaria pen-
tru operaţie, am găsit un specialist
în Baia Mare. A f ost dificil să îl v e-
dem bolnav, însă suntem bucuroşi
că acum este bine. Din păcate însă,
auzul şi văzul încep să îi slăbească,
dar se ghidează încă f oarte bine
după miros. Ce ni se pare tutur or
ciudat este faptul că, deşi fiica mea
s-a ocupat f oarte mult de el, l-a
hrănit şi s-a jucat cu el, o bucurie
evident mai mare simt e când vine
acasă fiul meu, împreună cu care a
petrecut incomparabil mai puţin
timp. Deşi de obicei Leo este destul
de solemn, cu băiatul se joacă şi
chiar mârâie pentru a îl provoca să
alerge împreună. Între timp, ne-am

mutat la ţară, unde are spaţiu suf i-
cient, însă continuăm să ne plim -
băm împreună în f iecare seară...”,
a povestit maramureşean ca Dana
Conţiu.

Scurtă istorie a rasei

Chow Chow este un animal
frumos, cu maniere regale şi aspect
care seamănă mai mult cu rezul-
tatul unui amest ec de leu şi ur s,
decât cu un câine. Se numără prin -
tre cele mai v echi rase de câini,
primele dovezi despre existenţa sa
datând din anul 1 50 î.Hr., inscrip -
ţionate pe un porţelan din timpul di-
nastiei Han. Rasa este originară din
China, iar despre un împărat chinez
din secolul VII d.Hr. se spune că ar
fi deţinut 2.500 de câini Chow Chow
pentru a-i însoţi la vânătoare pe cei
10.000 de vânători ai săi. 

În Europa a ajuns abia la sfâr -
şitul secolului al XIX -lea, devenind
cunoscut în parte datorită interesu-
lui Reginei Victoria a Marii Britanii
pentru această rasă. La începutul
secolului XX a fost dus şi în SUA, fi-
ind acceptat în 1 903 în American
Kennel Club, în grupa Non-sporting.
După 1930, cel de-al 30-lea preşe -
dinte al SUA, Calvin Coolidge, a cres-
cut la Casa Albă un Cho w Chow pe
nume Timmy, fapt care a adus rasa
şi mai mult în vizorul pasionaţilor .

În România, primii câini din rasa
Chow Chow au apărut abia înce -
pând din anul 1991.

Caracterul rasei

Caracteristicile sale sunt as-
pectul pufos, faţa uşor cutată, ure-
chile rotunde, mici, ţinute în poziţie
verticală, şi coada răsucită, purtată
pe spate. Culorile cele mai frecvente
sunt ruginiu, negru sau cafeniu des -
chis. Dar poate trăsătura cea mai
de finitorie a rasei est e limba de
nuan ţă violet-neagră, o raritat e
printre rasele de câini, dat orită
căreia a fost numit popular şi „câi -
nele cu gură neagră”.

Un Chow Chow are nevoie de
periaj regulat, de cel puţin două ori
pe săptămână, pentru a-şi păstra
blana aspectuoasă, curată şi sănă -
toasă. De fapt, blana foarte deasă,
lungă şi mătăsoasă este o protecţie
împotriva paraziţilor externi. Năpâr -
lirea este constantă pe toată durata
anului. Coama, care are un aspect
aproape identic cu cea a unui leu,
necesită o îngrijire deosebită, pen-
tru care sunt necesare două tipuri
de perie, rară şi deasă. Părul mor t
trebuie înlăturat, pentru a e vita să
se încurce cu cel nou. Şi unghiile
tre buie să f ie îngrijite şi tăiat e cu
regularitate.

Deşi are aptitudinile unui
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câine de pază, putând f i ţinut la
curte, nivelul de activitate necesar
este redus, prin urmare un câine
Chow Chow poate fi crescut şi în
apartament. În lipsa unei doze re-
zonabile de liber tate, animalul se
va considera închis sau prins într-o
capcană, ceea ce poat e avea con -
secinţe negative asupra per so na -
lităţii sale. Destul de distant şi cu
tendinţe de încăpăţânare, poat e fi
dificil de dresat dacă stăpânul nu
este suficient de categoric încă din
primele zile de convieţuire. Nu este
recomandat familiilor cu copii mici. 

Personalitatea puternică a ra-
sei este oarecum necaract eristică
pentru un câine, aducând mai de -
grabă cu atitudinea pisicilor: inde -
pendenţi, foarte demni, fără a tolera
sau oferi prea multă afec ţiune. 

O altă asemănare cu pisicile
este că pref eră să îşi f olosească
inteligenţa în special pentru a se
mulţumi pe sine şi nu pentru a-şi
impresiona stăpânul ori a-şi etala
talentele. Blana puf oasă şi moale
atrage deseori mângâieri şi îmbră -
ţişări, pe care însă Cho w Chow ar
prefera să le evite, în special dacă
vin din par tea unor persoane stră -
ine. Mult mai liniştit decât majori-
tatea câinilor, nu se agită inutil şi
tocmai de aceea se spune despre
el că nu latră. T otuşi, latră, însă
foarte rar şi întotdeauna cu un motiv
întemeiat.

Îngrijire

La fel ca urşii, Chow Chow se
nasc cu 44 de dinţi, spre deosebire
de ceilalţi câini, care au doar 42.
Totuşi, înainte de a atinge vâr sta
maturităţii, cei doi dinţi „de ur s” îi
cad. În ce priv eşte hrana, este de
preferat cea cu un procent redus de
proteine, mai ales că în ţara de
provenienţă era hrănit în special cu
orezul rămas de la masa oamenilor.
Alimentaţia ar putea fi aleasă dintre
următoarele combinaţii: orez şi miel,
orez şi pui, legume şi pui, legume şi
peşte. 

În ultimul timp, este pre fe ra -
tă, din punct de vedere al economiei
de timp şi al comodităţii, hrana us -
cată, cu miel sau pui, însă aceasta
trebuie să conţină cât mai puţini
aditivi alimentari. Printre afecţiunile
la care este predispus câinele Chow
Chow se numără dilataţia gastrică
(umplerea stomacului cu aer şi tor-
sionarea lui), displazia de şold şi de
cot, diabetul, hiper tiroidia, glauco-
mul, care poat e duce la orbire, şi
entropionul, răsucirea pleoapelor
spre interiorul ochiului. Durata me-
die de viaţă a câinelui Cho w Chow
este de 10-14 ani. 





Esenţele tari nu încap în
sticluţe, dar ştiaţi asta,
nu? Aşa sunt „arlechi -

nii”, reprezentanţi ai speciei canine
ale cărei trăsături pot fi cel mai bine
descrise la superlativ. Marele Danez
sau Dog German, cum mai este nu -
mită rasa, est e ancestral, iar de-
senele egiptenilor stau măr turie
pentru existenţa lui încă din urmă
cu mii de ani. Uriaşul gentil est e o
minune a naturii, remar cabil prin
simpla apariţie, echilibrat şi dedicat
întru totul omului. O inimă mare în -
tr-un corp pe măsură.

„Aveam doar 14 când, în a -
propierea liceului, am găsit o că ţe -
luşă mare, cu o pată pe piept, care
ieşea în e videnţă. Nu ştiam pe
atunci prea mult e despre Marele
Danez… I-am im provizat un adă -
post, cât de cât ascuns, în spat ele
cantinei liceului, şi am îngrijit-o cum
am putut. Strângeam de mâncare
de la toţi colegii pentru ea. Stăpânul
său a găsit-o după o săptămână şi
a luat-o acasă. A fost însă de ajuns
ca blândeţea şi caract erul acestei
rase să mă impresioneze pentru tot
restul vieţii. În anii care au trecut
m-a interesat tot mai mult acest
Apollo al specie canine, pentru că
îmi doream enorm să am câinii
mei”, îşi aminteşte Alexandra Guzei,
o tânără arădeancă intrată în breas -
la crescătorilor de Dog German Ar -
lechin. Marele Danez, numele oficial
sub care est e cunoscut în zilele
noastre Dogul German, are cel mai
misterios istoric al raselor canine. 

Mistere şi curiozităţi 
din trecut

Mai întâi, de ce „danez”, dacă
nemţii sunt cei care au creat rasa
şi nu există atestări în care Dane-
marca să aibă vreo legătură cu
aceasta? Surprinzător, explicaţiile

vin de la… francezi, unde acest
câine era numit „danoise”, cuvânt
care înseamnă „cu pet e” şi care
lămureşte denumirea. O e xplicaţie
mai mult amuzantă a fost dată după
ce rasa a fost botezată Marele Da -
nez, pe considerent că „aceşti câini
sunt blonzi şi înalţi, ase mănători
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poporului danez”. 
În crearea rasei au f ost fo -

losite rasele Ciobănesc Irlandez şi
Buldog Englez, iar câinele de statură
impresionantă şi-a câştigat notorie -
tatea după ce a f ost folosit la vâ -
nătoare de mistreţi şi de urşi, acolo
unde vânătorii alegeau ca însoţitori
canini exemplare puternice şi f e-
roce, capabile să atace animale de
dimensiuni mari. În tim p, aceşti
uriaşi s-au arătat pricepuţi şi la alte
îndeletniciri, precum luatul urmei,
care i-a propulsat mai târziu în sluj -
ba de câini det ectivi şi pază, unde
sunt folosiţi şi astăzi. 

Anul 1879 este unul de re -
ferinţă pentru Dogul German. A  -
tunci, un grup de şapt e arbitri şi
crescători germani ho tărăsc să
reunească varietăţile existente în
această singură rasă şi sub acest
nume. Un an mai târziu este înfiinţat
şi clubul german al rasei, iar în
1891 este redactat primul standard. 

Patrupedul uriaş a ajuns mo-
tivul unor divergenţe între nemţi şi
englezi, pentru că în Anglia a f ost
înfiinţat, în 1 885, primul club al
Marelui Danez (Big/Great Dane) -
englezii nu au dorit să adopt e nu-
mele de Dog German, în timp ce chi-
nofilii germani s-au străduit să
dovedească faptul că rasa le apar -
ţine de drept. În zilele noastre, dez-
voltarea uriaşului gentil pe teritoriu
german nu mai este contestată. 

Portret de Arlechin

Trei uriaşe blânde, elegante şi
distinse, dintre care două re prezintă
canisa Alexoana a tinerei împătimite
de această rasă. „După ceva căutări
am aflat de canisa italiană «Castello
delle Rocche» şi am f ost fascinată
de fenotipul exemplarelor de Dog Ar-
lechin. În 2009, la World Dog Show
Bratis lava, l-am cunoscut pe proprie -
tarul canisei, iar la începutul anului
2011 am reuşit să-mi îndeplinesc
visul, când Malu a intrat în f amilia
mea”, povesteşte arădeanca Alexan-
dra Guzei. 

Malu, Eicke del Castello delle
Rocche pe numele de pedigree, are
mai puţin de trei ani şi est e cel mai

titrat exemplar al canisei. Iana, care
încă nu a îm plinit un an, şi mezina
Zaleilah completează trioul aristocra -
telor din canisă. „Dogul German este
în rândul câinilor la f el ca spor tivul
Ghiţă Mureşan, f ostul jucător de
baschet, între restul oamenilor . Un
uriaş”, spune tânăra. La maturitate,
Marele Danez poate măsura până
la 87 de centimetri la niv elul grea -
bănului. De altfel, George, un re pre -
zentant al acestei rase din America,
a intrat şi în Car tea Recordurilor ca
fiind cel mai mare câine de pe ma-
pamond, cu o înălţime de 1,20 metri
şi 104 kilograme. 

Dogul este o combinaţie de
nobleţe şi vigoare, blândeţe şi ageri -
me. Capul acestui câine est e mai
lung, ochii sunt de mărime medie,
rotunzi şi dispuşi adânc în orbit e.
Negrul trebuie să apară pe margi -
nea liberă a pleoapelor întotdeauna.
Urechile triunghiulare pot fi cupate
sau necupate. Expresia Dogului este
de înţelept blajin. Corpul e musculos

şi puternic, însă atletic. Blana pa-
trupedului este scurtă, deasă şi
lucioasă, iar vari etăţile preferate în
expoziţii chinologice sunt albastru,
cafeniu, negru, cu pet e întunecate
pe fond cenuşiu sau r oşiatic şi ar-
lechin. Deşi poate să latre sonor, nu
este un câine gălăgios. 

Protectiv, ca un bodyguard

Marele Danez are un tempe -
rament echilibrat, însă se ataşează
profund de stăpân, ca şi cum ar f i
încheiat un legământ cu acesta, de
aceea se ştie că nu su portă înstră -
inarea şi singurătatea. Uriaşul loial
este curajos şi puternic, drept pen-
tru care rasa este folosită şi pentru
pază. 

Adoră compania omului, pe
care nu ezită să-l copleşească cu
atenţie, cerând acelaşi lucru. Est e
tolerant, gata oricând de joacă şi

Pe o monedă grecească 
ce datează dinainte de 36 î.Hr.

există gravată imaginea unui Dog
German. 
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plimbare şi extrem de sociabil. „Fe -
melele sunt f oarte protectoare. În
general sunt sociabile, atât cu oa-
menii, cât şi cu alt e animale. N u
intră în nicio dispută, ba chiar se
feresc de ele. Dar , dacă cineva ar
încerca să-mi facă vreun rău, ar re -
acţiona imediat”, a explicat Alexan-
dra Guzei.

Dogul are nevoie de mişcare
zilnică pentru a fi în formă, însă, în
ciuda dimensiunilor sale, est e un
câine care se adaptează bine chiar
şi la viaţa de apar tament - „Canisa
nu este una tradiţională, pentru că
în casa mea câinii sunt liberi. Ei nu
stau şi nici nu v or sta niciodată în
cutii”, a precizat arădeanca. 

Când ai în grijă nu una, ci mai
multe „arlechine” trebuie să sacrifici
mult din tim p. Anul trecut, când
Malu a devenit mămică, Alexandra
i-a stat alături zi-noapte, pentru a fi
sigură că puii se dezvoltă sănătoşi.
La un câine de dimensiunile Dogului
German, perioada prenatală, naş -
terea şi perioada imediată de după
naştere implică riscuri.

Malu, campioana

Poate pentru că era la început
de drum şi pentru că are de-a f ace
cu o rasă cu „greutat e”, Alexandra
Guzei a a vut parte de mult e de s -
curajări când a intrat în breasla
crescătorilor de dogi. N u s-a lăsat
descumpănită, ba din contră a scos

repede prima „arlechină” pe scenă
şi a surprins. 

Malu a pus laba pe râvnite ti-
tluri puse la bătaie atât în ţară, cât
şi peste graniţă. Are 1 5 certificate
de aptitudini BOB (Cel mai bun al
rasei), şapte de CAC Juniori, 18 de
CAC (Certificat de Aptitudini pentru
Campionat), dar şi şapt e de CACIB
(Certificat de Aptitudini pentru Cam-
pionat International de Frumuseţe).
A fost desemnată Junior Champion
şi Cham pion în România, Ungaria şi
Serbia. La noi şi în Serbia, f emela
de Dog German a mai câştigat titlu -
rile Club Winner  (Învingător de Club)

şi Grand Champion, iar în lista de
succese mai deţine şi titlurile de
Central Eastern European Junior
Winner şi Champion of Champions. 

SĂNĂTATE
Marele Danez est e predis-

pus la afecţiuni de genul torsiunii
gastrice, ce presupune um plerea
stomacului cu aer . Displazia de
şold, hipertiroidismul, cataracta şi
entropionul (afecţiune a pleo a -
pelor) sunt alt e probleme de
sănătate întâlnite la Dogul Ger -
man. Se crede că speranţa de

viaţă a câinelui este legată de talia
acestuia. La cât de vigur os este,
Dogul nu este, din păcate, şi foarte
longeviv. Speranţa de viaţă a aces-
tuia este de doar 8-10 ani. 



Aînceput să se ocupe de
dresaj canin în urmă cu
14 ani, iniţial ca autodi-

dact, iar la primul stagiu de dresaj
organizat în ţară, în 2004, a fost a -
testat ca instruct or şi at entator.
Acum, practică dresajul pentru dis -
ciplină, dresaj de ring, dresaj de pa -
ză, dresaj competiţional (BH, IPO şi
mondioring), fiind unul dintre cei
mai apreciaţi şi renumiţi dresori din
România. Clujeanul Ciprian Cordoş
(23 de ani) a menţionat, pentru citi-
torii revistei „Petzoom”, că asta „es -
te pură pasiune, însă o pasiune care
nu-ţi aduce un v enit semnificativ -
poate că în scur t timp moare. Noi
din asta ne şi întreţinem, din dresaj.
Nu am făcut niciodată altceva decât
dre saj”. Spune că cel mai frumos
cadou a fost Slow, câinele pe care
l-a primit în urmă cu şase ani, de
ziua sa.

La trei-patru ani după ce a în-
ceput dresajul, Ciprian Cor doş a
înfiinţat Şcoala „Dogmaster” şi după
alţi câţiva ani l-a iniţiat în tainele
dresajului şi pe frat ele său, Vasile.
Astăzi, echipa Dogmast er mai are
doi colaboratori, care îi ajută pe cei
doi fraţi la demonstraţii şi examene
- cei patru din echipa Dogmaster au

împreună cinci câini, t oţi din rasa
Ciobănesc Belgian Malinois. 

Sfaturile lui Ciprian Cordoş

Toţi câinii pot fi dresaţi, e de
părere Ciprian Cordoş, dar diferenţa
o face rasa. Sunt rase care nu dau
randament bun pentru un anume
dresaj - pentru pază, un Labrador
nu va avea niciodată aceleaşi rezul-
tate cu un Ciobănesc German. Alt
element important constă în vârsta
la care este adus câinele la dresaj -
pentru partea de disciplină, cea mai
bună perioadă est e să înceapă la

cinci luni şi jumătat e, iar pentru
pază sau dresajul com petiţional,
după vârsta de un an. 

Înainte să ajungă la dresaj,
câinele este evaluat, dresorul ur -
mărind comportamentul şi carac-
terul câinelui pentru a stabili în ce
măsură se pot rezolva problemele
respective. După e valuare se sta -
bileşte perioada de tim p şi preţul
dresajului. 

Cel mai solicitat dresaj est e
cel pentru disciplină şi, dacă nu
sunt probleme de socializare (câini
agresivi sau greu de contr olat),
acesta durează şase-opt săptămâni.
Costurile depind de preferinţele stă -
pânilor pentru niv elul de dresaj
(adică numărul şi dif icultăţile co -
menzilor pe care le învaţă câinele).
La început se lucrează individual,
iar spre sfârşitul perioadei de dresaj
se face transferul comenzilor la stă -
pân - acesta învaţă cum să se com-
porte cu câinele (să-i dea comenzi,
să-l recompenseze, să-l corecteze),
iar dacă se implică în totalitate, re -
zultatul dresajului este unul foarte
bun. Clasicul repertoriu sau comen-
zile de bază sunt: mer sul la pas,
„şezi”, „culcat”, „aşteaptă”, coman -
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Dogmaster în Slow... motion
• Ciprian Cordoş, dresorul de la „Românii au talent” 

de Oana Raluca Ciceu
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da de chemare („aici”), comanda
„liber”, „nu” (comanda de int erzi -
cere). Apoi, după preferinţa proprie -
tarului, obişnuirea cu bo tniţa, de-
plasarea târâş, să dea lăbuţa, aport,
sărituri peste obstacol, să e xecute
comanda „mort” (câinele rămâne
întins, nemişcat). 

În orice profesie există secre -
te sau trucuri, însă „în dresaj înt ot-
deauna ai de învăţat, iar unul dintre
secretele reuşitei este re      com  pensa
câinelui. Dacă recompensa vine în
momentul potrivit, indiferent ce este
aceasta, hrană, o jucărie, o mân -
gâiere, o v orbă bună, câinele v a
înţelege ce dorim de la el. Dacă în-
târzie, câinele poat e fi confuz şi
atunci trebuie insistat cu el, până
învaţă mecanic”, aten ţionează Cor -
doş. Însă, dintre câine şi stăpân,
aproape mereu est e mai greu cu
stăpânul - acestuia i se explică mo -
dul în care trebuie să contr oleze
câinele (practic, trebuie să urmeze
stilul dresorului). În glumă, dresorii
numesc asta „dre sajul stăpânului”. 

„Din punctul meu de vedere,
dresajul este un spor t şi, exact ca
şi un spor tiv, dacă nu întreţii dre -

sajul, se pierde din afinitatea lui”, e
convins Ciprian Cordoş. De aceea,
instructorul clujean îi sfătuieşte pe
proprietarii câinilor ca după f ina -

lizarea perioadei de dresaj să con-
tinue să dea comenzi animalului -
partea de disciplină conţine ele-
mente care uşurează coabitarea
dintre cei doi. Când îl scoate la plim-
bare, să îl pună în „Şezi” şi doar
după aceea să-l elibereze din lesă,
să folosească des comanda de che -
mare („Aici”), să-l pună să-l aştepte
când intră într -un magazin sau să
execute comanda „Şezi” când stă -
pânul vorbeşte la telefon. Continui-
tatea disciplinei pe t ot parcursul
vieţii câinelui nu trebuie înţeleasă
ca o şedinţă prelungită de dresaj.
Comenzile trebuie exersate cu câi -
nele, nu pentru că acesta le-ar uita,
ci pentru că altf el va refuza să le
execute văzând că se poate şi fără. 

Viitori proprietari de câini

Dresorul clujean a subliniat
că o per soană care doreşte să îşi
achiziţioneze un câine trebuie să se
intereseze în primul rând despre
caracterul acelei rase. „De aseme-
nea, sunt nişte teste, se găsesc şi
pe internet, care t e ajută să alegi
un câine din cuib. Stăpânul trebuie
să fie conştient că un câine îţi ocupă
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timp - dacă te saturi de el, nu-l pui
pe raft ca pe o jucărie. Concediile
trebuie calculate - poţi să îl duci cu
tine sau îl laşi într -o pensiune? Cel
mai uşor pentru viit orul proprietar
ar fi să contacteze o persoană de
specialitate, indiferent că est e in-
structor sau crescăt or sau medic
veterinar. După achiziţie ur mează,
obligatoriu, vaccinarea şi deparazi -
tarea, apoi socializarea - care joacă
un rol foarte important în viaţa unui
câine, chiar înainte de a ajunge la
dresaj. Un câine care nu est e bine
socializat (obişnuit cu alţi câini, cu
persoane, cu traf ic, zgomote, în -
căperi, spaţii diferite) riscă să fie un
câine cu com portament dezechi -
librat. Asta nu înseamnă neapărat
agresivitate, poate să f ie frică sau
se sperie, trece strada şi est e lovit
de maşini sau îl pierzi... Câinele tre-
buie să fie echilibrat, să se simtă în
elementul lui oriunde se află. So-
cializarea se face între trei şi cinci
luni şi jumătat e, iar apoi începe
dresajul”, a mai e xplicat Ciprian
Cordoş, în exclusivitate pentru citi-
torii revistei „Petzoom”. 

Rezultatele şcolii Dogmaster
20-21.10.2012 - campionat, Deva: Locul 1 Mondioring II, Campion Naţional Utili -
ty AChR - Ciprian Cordoş cu Slow; Locul 1 IPO 1, Campion Naţional Utility AChR
- Vasile Cordoş cu Doris.
10.11.2012 - examen BH, „Cupa Mureş” Târgu Mureş: Ciprian Cor doş cu Wild
Spirit Erik; Vasile Cordoş cu Doris; examen IPO 1 (faza B disciplină); Locul 1
Ciprian Cordoş cu Slow.
12-14.10.2012 - examen IPO 1, Braşov: Vasile Cordoş cu Thor Don von Bienen-
wald, Vasile Cordoş cu Otto Orbit von Bienenwald, Locul 1 Ciprian Cor doş cu
Lana von Bienenwald; examen IPO 2, Braşov: Locul 1 Ciprian Cordoş cu Solo.
12.08.2012 - examen Mondioring 2, Sibiu: Ciprian Cordoş cu Slow.
22.07.2012 - examen IPO 1, Cehia: Locul 1 Ciprian Cordoş cu Solo.
1.04.2012 - examen BH, Braşov: Ciprian Cordoş cu Lana von Bienenwald.
5.11.2011 - examen BH, Ungaria: Ciprian Cordoş cu Rellaps Joyride.
30.09-02.10.2011 - examen BH, Cupa Braşov: Vasile Cordoş cu Doris; examen
IPO 1: Ciprian Cordoş cu Lyra von Bienenwald; examen BH: Vasile Cordoş cu
Otto Orbit von Bienenvald.
10.2011 - examen BH 2, Cupa „Komarom” Ungaria: Ciprian Cordoş cu Solo.
19-20.03.2011 - examen BH Cupa „Mureş” Târgu Mureş: Locul 1 Ciprian Cordoş
cu Solo; examen IPO 1 (faza B disciplină): Locul 1 Ciprian Cordoş cu Slow.
20.02.2011 - examen Mondioring 1, Bucureşti: Ciprian Cordoş cu Slow.
23.05.2010 - Ciprian Cordoş şi Slow au participat la Campionatul Mondial FMBB
- Mondioring, care a avut loc în Germania.
29.05.2010 - examen BH, Baia Mare: Ciprian Cordoş cu Slow.
27.03.2010 - examen BH, Cupa „Mureş” Târgu Mureş: Ciprian Cordoş cu Slow.
16-17.10.2010 - examen BH, Baia Mare: Ciprian Cordoş cu Lyra von Bienenwald;
Ciprian Cordoş cu Satan Rellaps Champion.
03.2010 - examen Mondioring 1, Arad: Ciprian Cordoş cu Slow.
28.11.2009 - examen BH, Braşov: Ciprian Cordoş cu Ghionoaia a lu’ Voarea.
26.09.2009 - examen BH, Cluj: Locul 1 cel mai bun câine la disciplină - Ciprian
Cordoş cu „Donna” Rellaps Belladona.
7.04.2007 - examen BH, Turda: Ciprian Cordoş cu „Hanna” Aba of Braverhart
Oradium.
3.07.2005 - examen BH, Cluj: Ciprian Cordoş cu Black Turk Jasmin.
3.07.2005 - examen BH, Cluj: Ciprian Cordoş cu „Rhona” Emma von Chiorean.
5.06.2005 - examen IPO 1, Baia Mare: Ciprian Cordoş cu „Manny” Lars de As-
toria Napoca.
16.10.2004 - examen BH, Baia Mare: Ciprian Cordoş cu Rhona.
22.08.2004 - examen BH, Cluj: Ciprian Cordoş cu „Yago” Conan Black Star.

Cine este Ciprian Cordoş
Clujeanul Ciprian Cordoş este crescător

de câini din rasa Ciobănesc Belgian Malinois,
membru fondator CDC (Clubul de Dresaj Canin),
instructor atestat AChR, atentator (om de atac),
specialist IPO - sport (urmă, disciplină şi pază),
specialist Mondioring. A participat la importante
demonstraţii, competiţii şi campionate naţionale
şi mondiale de dresaj. În 20 sept embrie 2009,
ca o recunoaştere a activităţii depuse pentru po -
pu larizarea sportului canin şi în planul activităţii de dresaj, Asociaţia
Chinologică Română i-a acordat Diploma şi Medalia de Onoare. În 9 iunie
2012, Asociaţia Chinologică Napoca a acordat o plachetă pentru merite
de osebite şcolii de dresaj Dogmast er. În octombrie 2012, la Euro Dog
Show, a prezentat un număr de dresaj. Cea mai mare realizare: participa -
rea la Campionatul Mondial din 2010 - la sfârşitul lunii aprilie 2013 s-a
înscris din nou la Cam pionatul Mondial. Cele mai mult e împliniri: după
participarea la emisiunea TV „Românii au talent”, unde a ajuns pe locul
3 în urma voturilor publicului - „Cred că mai mult l-au votat pe Slow”.

Cum ajungi dresor
Când vine

vorba de cali tă -
ţile pe care tre-
buie să le aibă
un viitor dresor,
clujeanul Ci pri -
an Cordoş a pre -
ci zat că „în
pri mul rând tre-
buie să îi placă
câinii - să nu îi

fie teamă de ei -, să le înţeleagă
comportamentul, iar e xperienţa
vine în momentul în care are un
rulaj mai mare de câini la dresaj”.
Ca să ajungi instructor trebuie să
te înscrii în Clubul Român de Dre -
saj (CDC).  „Acolo se dau nişte tes -
te (grilă, lucrare scrisă, pr obă
prac  tică, probă orală) şi, în funcţie
de punctaj, primeşti sau nu at es-
tatul. Ca să ajungi instruct or tre-
buie să ai şi minim două examene
BH (pro ba de disciplină) şi un exa-
men IPO sau mondioring”, a mai
explicat Ciprian Cordoş.
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În 3 aprilie, Jandarmeria
Română a suflat, cu a -
plomb, în 163 de lumânări,

ocazie cu care m-am prezentat, că
tot erau deschise porţile o zi în -
treagă, la Jandarmeria Braşov. Staţi
drepţi, cugetaţi cum vreţi, da’ nu
citiţi strâmb, că n-o să înţelegeţi
nimic. Facem stânga-mprejur şi-n -
cepem relatarea despre intervenţia
jandarmilor cu dinţi din ăia mari,
care se simt. E musai să redau un
pic comenzile auzite pe-acolo - pen-
tru mine, ce-a urmat a fost mai mult
Ziua fălcilor deschise. Să nu vă
speriaţi, da? Latră! Prinde! Muşcă!
Lasă! Lasăăăăă! Şezi. 

Omul de frică aleargă altfel

Te ajută la misiuni precum:
acţiuni ale Direcţiei Silvice, meciuri
de fotbal etc. - chiar la ultimul meci,
Davara lui Cornel Munt eanu, o s-o
cunoaştem mai jos, „a calmat” un
grup de zece gălăgioşi, făcându-i să
se gândească că-i  foarte costisitor
şi dureros să fii şi perforat, şi amen-
dat. De subliniat cu roşu că jandar-
mul blănos este folosit la prevenţie,
nu la of ensivă - asigură siguranţa
celor puşi în pericol de persoane vi -

o lente. Treaba se schimbă însă
dacă se at entează la int egritatea
fizică a conduct orului său. Să f im
cuminţi, aşadar. 

Acuma, despre şcoală şi lesă.
Dresaj specific militar. Din matca de
la  Sibiu, la patru luni puiul blănos
şi ardelenos este dat în primirea con-
ductorului său - f iecare conductor
urmează cursul de specializare a -
decvat câinelui său (un ciclu du -
rează între patru luni - cur sul de
intervenţie - şi şase luni - cur sul de
urmă). Aici se operează cu tot tacâ-
mul - t eorie, practică, e xamene,
note. De chiul n-a zis nimeni, de ce
m-oi fi trezit eu să mă gândesc la

asta?! Revenind cu seriozitate, cel
care primeşte notele şi calif icativul
general este patrupedul. O dată ob -
ţinut un calif icativ, căţelul trebuie
men ţinut acolo sau chiar a vansat
dacă se munceşte mult. Nu e doar
dezirabil informal, e scris în regula-
ment! Aşa, ca după o dietă, tre’ să
te menţii - „Simt imediat orice, atunci
îţi dai seama de valoare câinelui”. 

Câine + conductor = love

Jandarmeria Braşov are-n
dotare Ciobăneşti Germani şi R ott -
weileri pentru intervenţie şi Labra -
dori pentru salvamont - aceştia din
urmă sunt folosiţi, din fericire, mult
mai puţin. Cea mai uzuală categorie
de acţiune în care sunt utilizaţi pa-
trupezi este intervenţia, urmată de
căutare şi urmă („ Trebuie să-ţi cu -
noşti câinele, e în dezavantajul tău
dacă nu ştii ce vrea să-ţi arat e”).
Câinele va fi atent doar la comenzile
conductorului, riscul este mare dacă
va ieşi pe teren cu alt cadru militar
decât conductorul - v -aţi prins, un
conductor nu este un metru cub de
apă în care înoată câinii jandar -
meriei, ci denumirea uzuală a
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Militari cu blană
de Livia Şchiopu
livia.schiopu@petzoom.ro



ofiţerului care are în grijă un câine.
Un detaliu şoptit de Cornel Mun -
teanu, tehnician veterinar şi coman-
dant al grupei Câini Ser viciu: în
pofida dresajului, fiecare conductor
are propriul stil în lucrul cu câinele
său, fapt ce-i diferenţiează pe unii
de ceilalţi şi argument ează inter -
dependenţa câine-conductor. Din
momentul în care a luat în primire
vietatea, ştie că va fi legat de com-
panionul său şi că acesta-i va fi par -
tener de nedespărţit. 

Davara, în act e, „Grasa” lui
Munteanu, este o veterană din rasa
Rottweiler, care, deşi ajunsă la vene -
rabila vârstă de 8 ani şi jumătat e,
încă poate să-şi ascută dantura în
cei non-respectabili, f erească
Doam  ne-Doamne. Încă un motiv să
fim cuminţi! R espectând regula
celor 2D - drăgălaşă şi docilă -, s-a
lăsat mângâiată, smo tocită şi ad -
mirată de copii şi adulţi, mai-mai să
cred că poat e conductorul ei e xa -
gerează, aşa, un pic, în privinţa
veleităţilor ei intervenţionale. Ochei!
Asta pân-am ajuns şi la pho toşu -
tingul cu mănuşa, când s-a gătat cu
amabilitatea canină. Sentimentele
mele de siguranţă, deşi incomplete,
erau date de prezenţa celor cinci
ofiţeri şi subof iţeri conductori. În
concluzie, nu-i chiar aşa de sim plu
ca la Hollywood să pozezi nişte dă -

tători din coadă.
Un conductor bun trebuie să

aibă sânge rece, adică nu să st ea
într-o cadă cu gheaţă, ci să aibă au-
tocontrol, calm, stăpânire de sine,
voinţă. Şi mai trebuie să-i placă
această muncă. Mult. De dorit să
aibă şi specializare în tehnică vete -
rinară. Aşa cum are Cornel Mun -
teanu - chiar dacă pentru probleme
mai grave are grijă de ei medicul
veterinar zonal. 

Mare lucru să faci ce-ţi place

Înaintea Davarei, în grija lui
Cornel Munteanu s-a mai aflat Oriţa,
apoi Run, câine care-i trezeşte amin -
tiri multe, deoarece a ajuns cu el la
performanţa de a-l lua în misiuni fără
lesă şi botniţă. „Când ai pus mâna
pe câine, uiţi de t oate proble mele”,
e convins conductorul Da varei. Prac-
ticând această meserie cu pasiune
de 18 ani, Cornel Mun teanu se
consideră, „cu mâna pe inimă”, mai
norocos decât colegii care au de-a
face cu tastaturi, hârţoage, pachete
de cartuşe şi de nervi. Nimeni nu se
bucură ca ei de munca de teren. Pen-
tru că atunci se plimbă-n v oie. Dar
nu la nesfârşit, aşa cum am put ea
crede, norma de muncă zilnică a
unui câine de int ervenţie fiind de
şase ore de teren. Asta în limi te me-
teo normale, în caz contrar câinele
nu iese din „biroul” său.

M-am bucurat să văd că Jan-
darmeria Braşov are grijă de subal-
ternii patrupezi. Nu au avut pân-a -
cum probleme de sănătat e, dar
armata canină are şi deza vantaje:
chiar dacă nu sunt st erilizaţi decât
în caz de pr obleme fiziologice, de
împerechere nu poat e fi vorba în
lipsa unor condiţii de specialitat e
pentru o repr oducţie controlată.
Cam asta-i, daaar…

În numărul viitor, aflaţi despre
alţi câini ai jandarmilor braşo veni
şi, bonus, povestea lui Nero (sau Ior,
după buletin), super cuţu, salv a-
montist - până când şi-a etalat agre-
sivitatea, nu suntem curioşi să ştim
cum! - şi apoi transferat la grupa de
intervenţie. Acum, permiteţi să ra-
portez: Articol terminat! Să trăiţi!
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SFATUL MEDICULUI VETERINAR

Tratarea dermatitei atopice la câine
de dr. Weisz Levente
weisz.levente@petzoom.ro

În dese cazuri, pr oprietarii
câinilor se prezintă la cabi -
netul veterinar cu e xem-

plare care, aparent fără niciun mo-
tiv, se scarpină sau, nu de puţine
ori, se muşcă până când se aut o -
mutilează. Aceste manifestări apar
de obicei în sezonul primăv ară-
toam nă, timp care coincide şi cu
manifestările alergice la om, însă în
comparaţie cu omul, la care de mul -
te ori sunt simptome la nivelul apa -
ratului respirator, la câine sim pto-
matologia apare la niv el cutanat
(din cauza faptului că tipul de celule
răspunzătoare pentru reacţiile aler-
gice este prezent într-un număr mai
mare la nivelul pielii).

Dermatita atopică a câinelui
este o afecţiune cu caracter predis-
pozant. Reacţia alergică mani fes tată
este, de fapt, răspunsul exagerat al
sistemului lor de apărare anti-
alergenică împotriva diferitelor sub -
stanţe (alergene) cu care ant erior
aceşti indivizi au venit în contact.

Apariţie şi simptome

Dermatita atopică a câinelui
reprezintă aproximativ 30% din tota -
lul afecţiunilor cutanate şi afec tează
aproximativ 10% din câini - afecţi u -
nea apare şi la pisică, însă cu o
frecvenţă mai redusă. La indivizii cu
fond predispozant, din cauza con-
tactului cu alergenii, se pr oduce o
reacţie de sensibilizare, tradusă prin

prurit/scărpinat, piele roşiatică, se-
boree, pierderea luciului părului,
apariţia alopeciei în unele regiuni
corporale - iar dacă se suprapune
şi cu o im plicare bacteriană, se
poate ajunge chiar la o piodermită
superficială sau chiar pr ofundă.
Aceste simptome pot apărea la
nivelul feţei, pe membre, în regiu -
nea axilară şi nu de puţine ori la ni -
velul urechii externe. 

Simptomele apar la orice
vârstă, dar cel mai des apar în pe-
rioada 4 luni - 3 ani. Elucidarea mo-
tivului şi terapia solicită răbdare şi
costuri din partea proprietarilor, dar
dacă se aplică un tratament cores -
punzător, rezultatele sunt pe măsu -
ră. Această afecţiune apare cel mai
des la rasele W est Highland White
Terrier, Fox Terrier, Vizsla Maghiară,

Labrador, Golden Retriever, Dalma -
ţian, Shar-Pei, Bullterrier etc. De
multe ori apare la contactul cu po -
lenul diferitelor plante, acarieni de
praf, mucegai sau alt e substanţe -
pot provoca dermatită alergică şi
înţepăturile de purice, dar acest ea
nu sunt încadrat e ca dermatit e
atopice.

Diagnostic

Pentru diagnosticarea acestei
afecţiuni este necesar ca medicul
veterinar să ef ectueze mai mult e
teste, examinări şi se im pune o
bună colaborare din par tea propri-
etarului. Nu este suficient doar
tratamentul simptomatologic - de
multe ori, t erapia bazată doar pe
antiinflamatoare steroidiene pro-
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duce efecte secundare nedorit e
(infecţii, ulcer gastric, probleme he-
patice etc.). Dacă în urma raclatului
cutanat s-a depistat originea bac -
teriană, parazitară sau mico tică,
este nevoie de o terapie în această
direcţie, fiind nevoie de tratament
cu antimicotice, antibiotice şi/sau
antiparazitare potrivite. De mult e
ori, un rezultat negativ al raclatului
cutanat reprezintă un „pre-diagnos-
tic”, prin care se poat e înţelege că
dermatita este produsă de un aler-
gen anume. 

Chiar dacă există un diagnos-
tic pozitiv în cazul raclatului cutanat,
nu înseamnă că nu est e o infecţie
sau o micoză suprapusă şi aceasta
să fie secundară, f actorul primar
care a pr odus dermatita f iind în
acest caz un alergen. Acest aspect
este important, deoarece se ştie că,
în cazul afectării funcţiei de „barieră
protectoare” a pielii, organismele
care se găsesc pe supraf aţa tegu-
mentului pot provoca afecţiuni. 

Printr-un examen al sângelui
se poate exclude sau se poate eva -
lua starea de sănătate a dife ritelor
organe sau, dim potrivă, se poat e
confirma afectarea unor organe
care pot astfel provoca modi fi cări
cutanate. Prin testele de aler gie se
pot depista substanţele pro duse de
către organism în urma contactului
cu acest alergen şi care se găsesc
în sânge. Se pot utiliza cu mare suc-

ces şi acele t este, prin care se in -
jectează intradermic di feriţi alergeni
şi, ulterior, se urmă reşte reacţia
locală a organismului la aceşti aler-
geni. În unele cazuri se poate apela
şi la biopsia cutanată. Toate aceste
teste în scop de diagnostic sunt
menite să e xcludă acele af ecţiuni
care au o simptomatologie asemă -
nătoare (de exemplu, diferite forme
de râie, acarieni, micoze, alergii ali-
mentare, tulburări hormonale, pro -
bleme autoimune etc).

Terapia dietetică

În funcţie de afecţiunea exis -
tentă, este recomandată şi utili -
zarea dietelor (proteina răspunză -
toare de apariţia dermatit ei poate

lipsi din acest ea sau e xistă sub o
formă hidrolizată, care nu produce
reacţie anti-alergenic). Dietele spe-
ciale, precum Purina Veterinary Di-
ets Canine Derm (PVD Canine DRM)
şi Purina Veterinary Diets Canine Hy-
poallergenic (PVD Canine HA) po t
juca un rol major în sprijinirea să -
nă tăţii pielii şi a blănii.

Câinii pot fi sensibili la prote -
ina din dieta lor , astfel că o dietă
care conţine un număr limitat de
surse de proteine neîntâlnite frec -
vent în hrana tradiţională a câinilor
(PVD Canine DRM) este benefică. 

De asemenea, sunt de ajutor
şi nivelurile mari de acizi graşi ome -
ga-3 din această die tă. Aportul e -
chilibrat de acizi graşi omega-6 şi o -
mega-3 asigură o piele şi o blană
sănătoasă. Tot pentru aceasta sunt
ne cesare anumite vitamine şi mine -
rale - necesare şi vindecării rănilor .
Creş terea nivelului de vitamine an-
tioxidante, precum vitamina E, şi de
minerale, precum zincul, ajută la
menţinerea sănătăţii pielii şi a blănii
şi sunt esenţiale pentru funcţio narea
normală a sistemului imunitar. 

În cazul în care medicul veteri-
nar optează pentru administrarea
unei diete care conţine pr oteină
hidrolizată, produsul optim îl repre -
zintă Purina Veterinary Diets Canine
Hypoallergenic (PVD Canine HA), care
este o dietă cu pr oteină hidrolizată
în proporţie de 100%. Sursa de pro -
teină din acest produs este unică, fi-
ind reprezentată de soia. 

Deoarece atât PVD Canine
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DRM, cât şi PVD Canine HA sunt die -
te pentru întreţinere şi creşt ere,
complete şi echilibrate, fiecare din-
tre ele poate fi folosită ca o nouă
dietă permanentă pentru pacientul
canin adult sau junior.

Formulele Purina Veterinary
Diets sunt susţinut e de cer cetări
ample, cele mai recente descoperiri
nutriţionale fiind aplicate pentru a
vă aduce dumneavoastră unele din-
tre cele mai inovatoare şi eficiente
formule. 

Alte terapii

În această afecțiune, terapia
poate fi medicamentoasă, comple -
men tară (spray, spot-on sau şam  -
poane) şi nutriţional-dietetică.

Terapia medicamentoasă se
efectuează cu interferon (substanţă
imunomodulatoare care ajută func -
ţionarea sistemul imunitar) asociat
cu terapia complementară, utilizând
produse nutraceutice (Coat ex-Vet-
Plus). Acest produs nutrace u tic
men ţine turn-over-ul epidermului
normal, înbunătăţeşte funcţia de
„barieră de apărare” a pielii, reduce
inflamaţia locală, inhibă activitatea
celulară şi secreţia de cit ochine,
modulează producţia de prostaglan-
dine şi leukotrine inflamatorii. Con -
ţine acizi graşi esenţiali (EFA), care
intervin şi în tulburările endocrine,
în starea de sănătat e a pielii şi a
blănii, acid gama linoleic-Ω6 (reduce
ecosanoidele inflamatorii), acidul
linoleic-Ω6 (intervine în maturitatea
celulară), EPA şi DHA- Ω3 (blochează
formarea de ecosanoide pr o-infla -

ma torii), vitamina A (necesară pen-
tru un tegument sănătos), vitamina
E (antioxidant natural, pr otejează
membrana celulară), vitamina D3
(asigură turn-over-ul celular de la
nivelul pielii). Administrarea se face
timp de patru săptămâni, zilnic fiind
necesară administrarea unei capsu -
le la câinii sub 10 kilograme, două
capsule la câinii cu greutat e cor -
porală între 10 şi 20 kilograme, trei
capsule la câinii cu greutat e cor -
porală între 20 şi 30 kilograme, iar
la câinii peste 30 kilograme se ad -
ministrează patru capsule/zi. 

Tot în cadrul tratamentului
complementar, amintim şi produsul
Dermoscent Atop7 Spray - LDCA
Franţa, care est e o emulsie fără
conţinut de steroizi, cu acţiune cal -
mantă şi hidratantă pentru pielea
pruriginoasă şi predispusă la alergii.

Formula sa ino vativă şi re vo lu ţio -
nară (cu textura submi cronică) per-
mite penetrarea instantanee a pieii
şi exercitarea rapidă a ef ectului.
Formează un film protector - „a do ua
piele”, invizibilă, non-ocluzivă, care
oferă o pr otecţie de durată pi elii
afectate prin cele şapt e principii-
cheie: calmare (Orizanol - proprietăţi
antipruriginoase), regenerare (se -
min ţe de cânepă), prevenirea in fla -
maţiei (Orizanol şi floare de Ca pris
spinosa), hidratare (seminţe de
Neem), protecţia tegumentul (EFA
din cânepă), purificare (EFA din Caj -
puti), acţiune antisep tică (seminţe
de Neem şi frunze de ceai). Se poa -
te recomanda aplicarea zilnică, de
două ori pe zi.

Un alt produs cu aceeaşi re-
comandare complementară este
produsul Dermoscent Essential 6
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Spot-on - LDCA F ranţa, un pr odus
multifuncţional pentru îngrijirea pie -
lii, adaptat la toate tipurile de piele
şi păr al animalelor, chiar şi la cele
mai fragile şi sensibile, atât la câine
(Dermoscent Essential 6 Spo t-on
Dog, cele trei variante în funcție de
talia câinelui 0-10 kg/10-20 kg/20-
40 kg), cât şi la pisică (Dermoscent
Essential 6 Spo t-on Cat) sau Der -
moscent Vet Kit (conţine cinci pipete
din fiecare tip, atât pentru câine,
cât şi pentru pisică). Medicamentul
conţine ingrediente active într-o can-
titate optimă: acizi graşi poline sa -
turaţi şi agenţi activi de biodifuzare,
esenţă de ulei de r ozmarin, le văn -
ţică, cedru, oregano, ulei din se -
minţe de cânepă, agenţi de calmare
şi purificare, vitamina E. 

Este indicat pentru reint e-
grarea filmului hidrolipidic al pielii
animalului şi menţinerea hidratării
optime; favorizează balanţa „eco-
sistemului” natural  dermic şi con -

solidează sistemul de apărare al
pielii, în special funcţionarea bari-
erei epidermice; purif ică şi at enu -
ează iritaţiile; dezodorizează respec-
tând mirosul natural al animalului;
ajută atât la at enuarea căderii
părului, cât şi la creşterea acestuia.
Se recomandă aplicarea săptămâ -
nală a produsului timp de două luni,
după care se recomandă pentru
tratamentul de întreţinere o pipetă
la interval de două săptămâni. Acest
produs există şi sub f ormă de
şampon, sub denumirea de Der -
moscent Essential Sham poo de
200 ml, care prin conţinutul său
complex este recomandat pentru
utilizare frecventă, fără săpun, pen-
tru toate tipurile de păr şi piele, fiind
bazat pe uleiuri esenţiale şi ingre-
diente active 100% naturale. Curăţă
pielea şi blana animalului şi pr o -
tejează învelişul hidrolipidic, ajutând
la diminuarea iritaţiilor . Deo dori -
zează şi hidratează. Rolul major al

acestor substanţe este acela de a
îndepărta substanţele alergene de
pe suprafaţa pielii, de a reduce pru-
ritul şi de a corecta problemele se-
boreice.

Rolul stăpânului

Proprietarul câinelui trebuie
să îndepărteze factorii predispozanţi
pentru dermatita atopică a câinelui
(aspirarea prafului din locuinţă,
com baterea acarienilor de praf, a
plantelor dăunătoare din grădină
etc.), să respecte cu stricteţe reco -
mandările medicului veterinar (do -
zarea şi folosirea corectă a pr odu -
selor folosite în terapie, men       ţi nerea
igienei corporale a câinelui prin
folosirea şamponului recomandat
mai sus, cu menţiunea că două zile
înainte de aplicarea pipet elor Der-
moscent Essential 6 - Spo t-on şi
două zile după aplicarea acest ora,
câinele nu se spală. 
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Nu trebuie să fii Aristotel
sau Darwin ca să simţi
şi să înţelegi că ani-

malele sunt f iinţe sensibile şi că
viaţa lor psihică prezintă calităţi şi
atitudini psihice comune cu cele ale
omului: blândeţe şi agresiune, curaj
şi teamă, bucurie şi supărare, obe -
dienţă şi împotrivire, gingăşie şi as-
prime etc. 

Simţim la fel!

Între creierul omului şi cre -
ierul anumitor animale e xistă nu-
meroase asemănări structurale şi
fiziologice, suficiente pentru a f i
demonstrate şi similitudini de ordin
psihologic. „Toate dovezile susţin
faptul că mamif erele vertebrate
simt senzaţia de durere cel puţin la
fel de puternic ca şi noi. A spune că
ele simt mai puţin pentru că sunt
animale inferioare este o absurdita -
te. Sistemul lor nervos este aproa -
pe identic cu al nostru”, consemna
filosoful australian Peter Singer. 

Sediul principal al emoţiilor
este sistemul limbic - o componentă
străveche a creierului - care e xistă
la toate mamiferele. Capacitatea de
a simţi şi e xprima diverse emoţii
este variabilă de la o specie la alta
şi trebuie analizată în contextul ca -
rac teristicilor speciei. Dacă ne gân -
dim la câinele care îşi întâm pină
stăpânul iubit, put em observa că
emoţiile sale sunt e xprimate
prin intermediul limbaju-
lui fizionomiei şi al lim-
bajului tru -
pului.

Prin privirea caldă, a vând urechile
pleoştite, corpul unduit or şi dând
din coadă, câinele îşi manifestă dra -
gostea. Acest sentiment este com-
binat cu un puternic sentiment  de
su punere, de aceea câinii uneori se
aruncă la pământ cu bur ta în sus,
în sensul dăruirii t otale. În schimb
pisica, atunci când simte afecţiune,
are spatele uşor arcuit, coada îi este
rigidă şi ţinută perpendicular în sus,
urechile-i sunt ascuţit e şi ridicat e,
gura  închisă, iar ea toarce în loc să
mârâie, căutând să fie dezmierdată. 

 „Simţurile, ima ginaţia şi în -
săşi gân direa, oricât de înaltă şi de
abstractă am presupune-o, nu po t
funcţio na fără a da naş tere la un
sentiment corelativ, şi a cest senti-

ment se traduce direct prin sim-
patie, în mod simbolic sau

metaforic, în toate sferele
organelor exterioare care,
după modul lor propriu de
acţiune, îl traduc toate ca

şi când fiecare ar fi fost di-
rect afectate”, spu nea zoo-

logul francez Pierre Gratiolet.
În urmă cu 2.300 de ani,

în cea mai vestită operă zoo -
logică a sa, „Hist oria Anima -
lium”, Aristotel vorbea despre

asemănările dintre emoţiile pe care
le exprimă animalele şi cele pe care
le manifestă oamenii, ca despre
ceva firesc. 

A recunoaşte expresia emo -
ţiilor la animale şi a depăşi preju -
decăţile conform cărora animalele
ar fi conduse exclusiv de instincte
şi de refle xe condiţionate, nu în -
seam  nă a proiecta în acestea trăiri
şi gânduri specific umane. 

Capacitatea de comunicare

Etologii sunt int eresaţi de
înţelegerea a ceea ce fac animalele,
de modul cum acţionează, in ves-
tigând atât cauza, cât şi originea
com portamentului lor. Charles Dar-
win, părintele etologiei, a postulat
următoarea afirmaţie: „toate ani-
malele sunt adaptate mediului lor
şi deţin caracteristici apropiate mo -
dului de viaţă specific”. 

Observând modul în care un
animal îşi petrece tim pul, este evi-
dent cât de mult influenţează şi este
influenţat de comportamentul altor
animale. Toate aceste influenţe
afectează şi modelează psihologia
animală, determinând reacţii psihi -
ce corespunzătoare. Se poate uşor
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observa că atunci când un câine,
de exemplu, este tratat cu af ec -
ţiune, va putea şi el la rândul său
să dăruiască afecţiune; însă dacă
va fi abuzat, animalul poate deveni
şi el agresor faţă de cei mai vulnera -
bili decât el.

La animalele sociale, capaci-
tatea de comunicare est e de cea
mai mare im portanţă pentru ele.
Deşi orice unitate comportamentală
poate fi văzută drept unitat e infor -
maţională, nu toate influenţele pot
fi receptate drept comunicare care
pune în mişcare viaţa socială. De
exemplu, un semnal sau o acţiune
de ameninţare nu repre zintă o for -
mă de comunicare, ci o f ormă de
inhibare a acţiunii comunicative.  

Etologii clasici ai şcolii Lorenz-
Tinbergen au văzut comportamentul
animal ca fiind condus din interior,
de motivaţiile şi pulsiunile lăuntrice,
argumentând că animalele au ajuns

la rezultate spectaculoase şi prin
automatisme pe cât de economice
şi repetitive, pe atât de utile men -
ţinerii speciei. Cercetătorul Robert
Hinde susţine că noţiunile de in-
stinct, energie instinctivă primesc

valoare istorică, lăsând locul etolo-
giei moderne şi neurobiologiei. 

Este clar că animalele sunt
extrem de com plexe, atât în ceea
ce priveşte diversitatea comporta-
mentelor manifestate, mecanisme -
lor care determină aceste compor-
tamente, cât şi la niv elul stările lor
psihice. 

Britanicul Herbert Spencer
susţine că sentimentul trecând de
o anumită intensitate se descarcă
prin acţiune corporală. Caii, când
sunt mulţumiţi,  îşi ridică şi îşi întind
capul, adesea nechează. A tunci
când suferă, picături de sudoare li
se preling pe abdomen. La unele
maimuţe durerea est e exprimată
adesea prin plânset. Aşadar , chiar
dacă sunt fiinţe necuvântătoare, an-
imalele au o bogată  viaţă interioară,
asemenea omului. Conştiinţa est e
cel mai sofisticat aspect al compor-
tamentului. 

Studiul şi înţelegerea compor-
tamentului animal a înnobilat com-
portamentul omului, care, de îndată
ce acceptă realitatea vieţii psihice
la animale, poate înceta exploatarea
acestora. Acumularea şi îm păr tă -
şirea noilor inf ormaţii în privinţa
studiului psihologiei animalelor v a
modifica percepţia multora în ceea
ce priveşte statutul animalelor: a -
ces tea reprezintă mai mult decât
„maşinării vii”, indif erent de ceea
ce şi-au impus unii să creadă, fără
să aibă în f avoarea acestei opinii
vreun argument ştiinţific.
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Ghemotocul de blană
„te face” din nou, îţi
spui. Simţi că ai un

déjà vu, când, în ciuda chemărilor ,
îţi urmăreşti frustrat patrupedul în-
dreptându-se spre uşa de la intrare,
după ce sunetul soneriei tocmai i-a
dat de ştire că au sosit musafirii. O
ştie şi el, o ştii şi tu… va sări pe toa -
tă lumea şi va lătra neobosit. 

Ai urmărit cu int eres „Cesar
şi câinii” căutând să înţelegi „Ho w
to become the Pack Leader” (Cum
să devii liderul haitei). Nu ai reuşit
însă să înţelegi unde greşeşti… de
ce nu înţelege că tu eşti şeful?!

Atitudine şi percepţie

În ochii câinelui, familia care
l-a primit ca pe un membru e haita
lui, iar în grup e superior cel care
do vedeşte că este mai presus. Con -
vieţuind împreună, necuvântă torul
va simţi uneori ne voia de a-şi dis-
puta supremaţia, mai ales dacă nu
îi este clar cine este liderul. 

Dacă regulile de coabitare nu
vor fi stabilite de la început, se poa -
te ajunge la o „dispută” pentru con-

ducere, obositoare şi stresantă, atât
pentru stăpân, cât şi pentru patru -
ped. E bine ca statutul să fie lămurit
din timp, astfel încât câinele să nu
dez volte obiceiuri neplăcut e, greu
de dezvăţat. 

Revenind la per cepţie, a f i
conducător înseamnă a inspira ce -
lorlalţi încredere şi aut oritate. Cali -
tăţile de şef nu au nicio legătură cu
înălţimea, greutatea, anii sau pute -
rea fizică, dar sunt legate de voinţă.
Deci, vorbim de o stare de siguranţă
şi de atitudine ce transmit câinelui,
prin comunicarea non-verbală, me -
sajul: „Eu sunt şeful, eu stabilesc
regulile”. Liderul trebuie să fie ferm
şi corect când doreşt e să stabi -
lească anumite reguli. Cel care ştie
să se impună îşi va câştiga dreptul
lider. Deşi îi va iubi pe toţi membrii,
doar unul v a fi şef pentru câine,
ceea ce înseamnă că v a respecta
regulile trasate de acesta. N u vor
in spira autoritate cei cu care se
poate tăvăli, care cedează uşor unei
priviri înduioşătoare ori şo văie a -
tunci când trebuie să-l pună la
punct, după câte vreo boacănă. 

Cea mai bună recompensă

Este bine să existe limite între
ataşament şi prea multă permisibili -

tate. Patrupedul poat e avea ten -
dinţa să profite mai mult sau mai
puţin de slăbiciunile stăpânului, să
ceară mai multă atenţie şi chiar să-lcon-
sidere pe acesta un tovarăş de joa -
că mereu disponibil. A -i acorda
atenţie oricând şi oricât doreşt e
înseamnă a-i recunoaşte poziţia de
lider. Atenţia devine însă motivantă
pentru patruped, atunci când înţe -
lege că nu o poat e primi indiferent
de comportamentul pe care îl are.
Numai atunci când stă calm îi poate
fi acordată orice formă de atenţie,
fie că e v orba de joacă sau mân-
care. 

Contactul vizual spune multe
şi în relaţia cu cel mai bun priet en
al omului. Atunci când este privit în
ochi şi îşi aude numele, câinele îşi
orientează atenţia spre stăpân,
ceea ce nu înseamnă doar pură cu-
riozitate, ci şi ascultare. Înt otdea -
una, atenţia lui va trebui recompen -
sată, verbal sau prin af ecţiune.
Cap tarea atenţiei va sta la baza
respectării regulilor.

Stăpânul trebuie să poată
atinge şi manevra cu blândeţe orice
parte a corpului patrupedului său.
Dacă animalul devine suspicios în
aceste situaţii, est e bine să f ie
obişnuit gradat cu acest tip de con-
trol. Astfel, se pot face exerciţii zil-
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nice, întotdeauna cu calm şi recom-
pensa la îndemână. Cum altf el te
poţi face înţeles de patruped, dacă
nu prin gesturi întâlnit e în lumea
necuvântătoarelor? Pentru a arăta
cine e căpetenia, mai în joacă sau
în serios, câinii obişnuiesc să se
apuce de bo t. Acest gest poat e fi
folosit de stăpân ca met odă bună
de subordonare. După plimbare sau
joacă, gestul poat e fi făcut de
stăpân pentru cât eva secunde, ţi -
nându-se mâna pe par tea supe -
rioară a botului fără să f ie folosită
forţa. Câinele trebuie să ştie că nu
va fi subordonat niciodată astfel, pe
post de pedeapsă.

La masă nu se... păzeşte

Mâncarea şi contr olul aces-
teia vor consolida mult poziţia de
lider. Chiar dacă patrupedul tău este
un gurmand, nu trebuie să cedezi
când vine vorba de programul orar
al meselor. Nu vor exista bonusuri,
ci doar recom pense, pentru f apte
bune! Comenzile „şezi”, „culcat”,
„cuminte” trebuie f olosite atunci
când câinele est e învăţat să re-
specte mesele stăpânului ori ale
membrilor familiei. De asemenea,
patrupedul trebuie să f ie învăţat
încă de pui să aştepte, această co -
mandă fiind de f olos în mult e
situaţii.

Bolul cu mâncare nu trebuie
să rămână la dispoziţia câinelui în-
treaga zi. A cesta va trebui ridicat
după 10 minute, indiferent dacă ani -

malul şi-a mâncat t oată porţia de
mâncare sau nu.

Mulţi câini obişnuiesc să îşi
păzească hrana şi bolul, chiar de
stăpân. Julie Albright, medic veteri-
nar şi psiholog canin la Univ ersity
of Tennessee College of Veterinary
Medicine explică obiceiul patru-
pedelor de a-şi duce hrana sau bolul
de mâncare într-un loc ferit, ca fiind
unul dominant, moştenit de la ani-
malele sălbatice. Astfel, de la bun
început, câinele trebuie în văţat să
aştepte să i se dea voie să mănân -
ce, prin comandă. 

Treptat, stăpânul v a încerca
să îl atingă, mângâie în tim p ce
mănâncă, pentru ca acesta să în -
ţeleagă că nu i se va lua mâncarea.
Bolul de mâncare poat e fi pus la
nivelul lui, apoi luat pentru scur t
timp.

Posesivitatea şi tendinţa spre
agresivitate trebuie combătute, de
aceea, atunci când mănâncă, stă -
pânul trebuie să ajungă să poată
ţine mâna pe bol. Alt eori, bolul
poate fi umplut treptat cu mâncare,
în timp ce patrupedul mănâncă. În
situaţiile în care câinele manif estă
agresivitate ori mănâncă mult prea
repede de t eamă că-i v a fi luată
hrana, este bine să intervină un spe-
cialist.

Politeţuri cu subînţeles 

În fine, una dintre problemele
frustrante, primirea musaf irilor,
poate fi rezolvată cu câteva eforturi.
Întotdeauna liderul va intra primul
printr-o uşă deschisă, tim p în care
câinele va trebui să aşt epte. Oas -
peţii trebuie întâm pinaţi întotdea -
una numai de stăpân, ca lider. Este
foarte posibil ca până când v a în -
văţa să-şi po tolească exaltarea să
fie nevoie să fie pus în lesă. Câinele
trebuie să aşt epte în spat e, la o
distanţă considerabilă sau alături
atunci când sunt primiţi musaf irii.
Patrupedul trebuie să asculte de co-
manda „şezi - aşt eaptă” chiar şi
după ce gazda i-a primit deja
înăuntru. Unii câini în vaţă aceste
politeţuri după mai mult e exerciţii,
aveţi răbdare. A titudinea corectă
este aceea când câinele aşt eaptă
să vadă ce f ace liderul şi intră în
contact cu persoanele străine când
acesta îi permite. (Va urma)
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Textele islamice men ţio -
nează trei mituri care
explică apariţia câinelui.

Primul mit are ca punct de plecare
păcatul originar şi alungarea din Rai
şi spune că Satana, bucur os că
Adam şi Eva au fost alungaţi din Pa -
ra dis, ar fi venit la fiarele pămân tu -
lui, încurajându-le să de voreze cu-
plul uman primordial, aflat în afara
gră dinii edenice, fără apărarea
divină. Numai că din saliva Satanei,
Dumnezeu a modelat doi câini,
mascul şi femelă, ce au fost însăr -
cinaţi să apere cuplul primordial de
fiare. Astfel s-a născut duşmănia
dintre câine şi animalele sălbatice.
Tot astfel se explică şi latura de mo -
nică a câi ne lui, având în v edere
„materialul” din care a f ost creat.
Cel de-al doilea mit vorbeşte despre
faptul că, după ce l-a desăvârşit pe
Adam, Dumnezeu a constatat că i-a
mai rămas o mână de lut nefolosit.
Din acesta a fost creat primul câine.
În fine, al treilea mit porneşte dintr-o
dogmă islamică conform căreia con-
sumul cărnii de câine e similar cu
ca ni ba lis mul, căci Dumnezeu trans -
formă sufletele umane păcăt oase
în câini.

În textele mistice islamice,
câinele este asociat umilinţei, per  -
cepută ca fiind drumul către Dum-
nezeu. De exemplu, când un ascet
a lovit cu o piatră un câine, a f ost
imediat biciuit de un călăreţ divin
(pentru că acesta trebuia să fie mai
umil decât oricare altă f iinţă). Un

text musulman povesteşte despre o
experienţă a lui Iisus în care acesta
îi ceartă pe apostoli, pentru că, în
loc să v adă albul dinţilor câinelui,
ei sunt deranjaţi de duhoarea pe
care acesta o degajă.

Pe de altă parte, în Islam câi -
nele este asociat diavolului, această
apropiere ducând la mai mult e mă -
celuri împotriva acestor animale (si -
milar persecuţiilor la care au fost su -
 puse pisicile în evul mediu eu  ro pean).
Chiar Profetul Mohamed a ordonat
uciderea câinilor din Medi na, ulte-
rior limitând ordinul la câinii negri,
adică aceia care au legătură cu di-
avolul - unele surse explică decizia
prin numărul mare de câini fără stă -
pân de pe străzile Medinei. De altfel,
câinii negri sunt adeseori men ţio -
naţi în textele islamice ca fiind în di -
rectă legătură cu spiritele malefice,
aceştia putând aduce pre judicii,
vătămări, sau ghinion stă pânilor lor.
Pe de altă parte, există şi astăzi re -
giuni din Iran unde anumite tradiţii
pre-islamice s-au pă strat (vezi al
treilea mit al creării câinelui) şi unde

există convingerea că uciderea unui
câine va aduce moartea unui copil
sau 7 ani de ghinion. Şi în Coran se
fac referiri la câini. De e xemplu, în
versetul 6:100 se vorbeşte despre
djinni, făpturi creat e de Alah din
flăcări şi care po t lua orice înfă -
ţişare, dar apar mai ales sub formă
de şarpe sau câine. În v ersetul
7:176 se revelează pilda necredin-
ciosului: „Pilda lui est e ase menea
pildei câinelui: dacă-l alungi, el
scoate limba gâfâind; dacă-l laşi în
pace, tot scoate limba gâfâind. A  -
ceasta este pilda acelora ce soco  -
tesc semnele noastre mincinoase”.
În versetul 18:18 se povesteşte pi l -
da celor ce s-au retras într-o peş te -
ră, împreună cu câinele lor, pe nu -
me Al Raqim, pentru că numai ei
mai credeau în Dumnezeu unicul.
In teresant e că necredinciosul se va în-
treba câţi au fost, „trei şi al patrulea
era câinele lor, cinci, iar al şaselea era
câinele lor, şapte şi al optulea era
câinele lor”, de unde se vede că ani -
malul era, de fiecare dată, privit ca
un egal al acestor oameni sfinţi.

CÂINII ÎN LITERATURĂ

de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

Câinele în miturile islamice şi pre-islamice

mai - iunie 201356



Prezentatorul emisiunii
„Poveştiri de noapte” de
la Acasă TV îi oferă un

trai de lux lui Rich, companionul său
din rasa Yorkshire Terrier. Însă deşi
căţeluşul are ochelari de soare, tri-
couri, costume, geci, ghetuţe sau
şosete antiderapante, fiind răsfăţat
ca un copil, suferă îngrozitor atunci
când, din cauza cir cumstanţelor,
este despărţit de stăpânul său.
Cres cut de mic de Mircea Solcanu,
Rich s-a ataşat iremediabil de a -
cesta. „O perioadă mai mare în care
am fost separaţi a fost atunci când
am stat în Anglia trei săptămâni. El
a crezut că l-am părăsit şi când am
ajuns înapoi acasă, a fost necesară
o transfuzie de sânge”, a dezvăluit
ve deta, evidenţiind trăinicia legăturii
create între ei. Totul a început într-o
zi de ianuarie, când Rich a ajuns în
familia lui Mir cea Solcanu („ Avea
400 de grame şi încăpea într -o ca -
nă. Avea un clopoţel, ca să nu calc
pe el! E isteţ, a învăţat singur să-şi
facă nevoile la toaletă şi recunoaşte
locurile în care mergem”). A cesta l-a
obişnuit pe Rich încă de mic cu îm-
brăcăminte: „După ce a umblat cu
hai na în gură câteva minute, am re -

uşit să îl îmbrac. A stat nemişcat
câ teva minute şi apoi s-a obişnuit”.
Rich a învăţat şi cum să îşi atenţio -
ne ze stăpânul să îl scoată la plim-
bare. „În anotimpul rece, când vrea
sa iasă afară apucă singur haina şi
mi-o aduce”, a explicat Mircea Sol-

canu, pentru citit orii revistei „Pet-
zoom”. De altfel, Rich are o gar de-
robă variată, însă prezentatorul TV
susţine că altcine va a contribuit
sub stanţial la aceasta. „Cam 60%
din hainele lui sunt primite de la un
văr, Ţiţi, un Chihuahua mai în vârstă,
dar care are cam aceleaşi măsuri
cu el. Ţiţi are haine din America, un -
de de altfel merge şi la un Dog So-
cial Club. Nu îi cumpăr multe haine,
însă i-am luat ochelari de soare de
la Paris şi un par fum senzaţional.
Prefer şi petshop-uri de cartier, pen-
tru că am găsit acolo nişt e lucruri
drăguţe”, a spus prezentat orul TV.
Iarna trecută, Rich a făcut însă sen-
zaţie cu un echipament complet. „A
primit de ziua lui ghetuţe, iar de Cră-
ciun a primit şosete antiderapante,
cu care a reuşit să meargă pe ghea -
ţă mult mai bine şi fără să-i îngheţe
picioarele”, a mai povestit Solcanu.

Totul despre garderoba lui Rich
• Yorkshire Terrierul lui Mircea Solcanu are un „sponsor” Chihuahua

de Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro

DRESSING STAR

GRIJULIU. Mircea Solcanu, atent la accesoriile hăinuţei lui Rich

RITUAL. Alegerea echipamentului potrivit, înainte de plimbare
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Înţelegând că ochiul şi min -
tea omului sunt greu de
acaparat atunci când vine

vorba de o campanie de adopţie a
câinilor fără stăpân, SPCA (Socie -
tatea pentru Pre venirea Cruzimii
faţă de Animale) Noua Zeelandă a
demarat o campanie numită „Adopt
a Smart Dog”. Pr obabil aţi văzut
ştirile despre ei, iar cei care nu
cunosc subiectul o să-l afle chiar
acum. Echipa neo-zeelandeză a
reuşit să înveţe trei câini să conducă
o maşină. Cei trei „şoferi” sunt: Por -
ter, un mascul metis Bearded Collie
(10 luni), Monty, un mascul metis
de Schnauzer uriaş (1 8 luni), şi
femela Ginny (12 luni), o încru cişare
de Bearded Collie şi Whippet. A fost
o campanie extrem de inspirată, cu
un impact neaşteptat de mare şi
care a reuşit nu doar să-şi atingă
sco pul - de a con vinge neo-zee-
landezii să adopte cei trei câini şi
pe alţii din adăposturi -, ci şi să sen-
sibilizeze o mulţime de oameni de
pe restul mapamondului. Pr oiectul
a fost susţinut de pr oducătorul de
maşini MINI, care a vrut să schimbe
concepţiile greşite ale oamenilor
faţă de câinii fără stăpân şi a apelat
la Mark Vette şi echipa sa de dresori
(specialişti în dresaj pr ofesionist
pentru filme) pentru a-i dresa să
conducă o maşină. Evident, scopul
a fost acela de a demonstra oame-
nilor că şi câinii fără adăpost, edu -
caţie şi pedigree po t fi extrem de

inteligenţi şi afectivi. 

Şcoala de şoferi canini

Să aşezi un câine la v olan şi
să-l pui să conducă o maşină pare
un gest cam deplasat, dar nu a fost
deloc aşa, pentru că iniţial s-a efec-
tuat o pregătire de opt săptămâni
în care aceştia au f ost familiarizaţi
cu comenzile maşinii. Mai întâi, au
fost mutaţi de la adăpostul SPCA la
cel din cadrul „Animal on Q”, deţinut
de Mark Vette. Acesta declară că
patrupezii respectivi au personalităţi
distincte şi că această reuşită arată

cât de inteligente sunt animalele şi
cât de repede se pot adapta la con -
diţii noi, demonstrând că orice câine
poate ajunge la o astf el de per for -
manţă. 

În primă fază, adaptarea s-a
făcut cu ajutorul unui cărucior dotat
cu volan şi schimbăt or de vit eze,
tras cu o sf oară pentru a simula
mer sul maşinii. În acest timp, câinii
au fost dresaţi, pas cu pas: să por -
nească motorul, să schimbe viteza
(vorbim de o cutie de vit eze auto -
mată) şi să contr oleze maşina cu
ajutorul volanului şi al pedalelor de
acceleraţie şi frână. Pedalierul a fost
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Uimitorii câini-şoferi
• Trei câini au fost dresaţi să conducă un autoturism

de Răzvan Buzoianu
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modificat în aşa f el încât să poată
fi acţionat cu uşurinţă de către câini,
cele două pedale, de culori diferite,
fiind amplasate în apropierea vola -
nului. După o serie de şedinţe de
condus căruciorul într-un spaţiu în-
chis, cei trei şoferi au ieşit cu ade  -

vărata maşină pe pistă, pentru aco-
modare. Este vorba de un model
MINI Countryman, modificat pentru
a putea fi manevrat de ei. 

Dresorii au folosit clickerul şi
recompense cu mâncare pentru a-i
învăţa să execute comenzile, iar în
timpul mersului câinii au fost singuri
în maşină. În habitaclu a fost mon -
tată o staţie de emisie recepţie pen-
tru a primi comenzile de la dresor .

Porter a fost cel care a stabilit
recordul mondial, pe 10 decembrie
2012, fiind primul câine care a con-
dus o maşină în mod of icial. Spre
surprinderea tuturor, cei trei au con-
dus exemplar. Au virat de v olan şi
au luat curba ca la carte. 

Vizionând filmuleţele, poţi să
juri că sunt atenţi la bunul mers al
traficului, că par focusaţi la maxim
şi foarte încântaţi de e xperienţă
(pentru curioşi: căutaţi „driving
dogs” pe Youtube).

Happy-end

Cei de la SPCA au vrut să
demonstreze persoanelor cu poten -
ţial de adopţie că un câine poat e
învăţa trucuri noi la orice vârstă. Şi
ce trucuri! Fiecare câine poate face
lucruri uimitoare dacă se află în  tr-un
mediu potrivit, alături de oamenii
potriviţi, spune Christine Kalin, CEO-
ul SPCA Auckland.

Ideea e că povestea nu s-a ter-
minat aici, cu acest succes, ci con -
tinuă cu un deznodământ şi mai vesel.
Scopul iniţial al cam paniei a fost ca
aceşti trei câini să facă o demonstraţie
de inteligenţă, să impresioneze lumea,
astfel încât să f ie adoptaţi împreună
cu alţii din adă posturile SPCA. Scopul
a fost atins cu prisosinţă, o mulţime
de persoane depunând ulterior cereri
pentru a-i adopta. Dar, printre aceştia
s-au regăsit şi cei trei dre sori. În urma
unei scurte şedinţe, s-a ho tărât ca
dresorii să-i poată adopta pe P orter,
Monty şi Ginny, datorită legăturii pu -
ternice pe care au stabilit-o cu aceştia
în timpul dresajului. Par tea şi mai
bună este că nu doar cei trei au f ost
adoptaţi din adăpos tul SPCA, ci încă
mulţi alţii. Oamenii au „invadat” adă -
postul şi au plecat acasă cu câte unul-
doi câini şi sunt sigur că acţiunea asta
s-a amplificat şi în alte ţări (probabil şi
în România). Şi tocmai din această
cauză putem clasifica această cam-
panie ca f iind evenimentul anului
2012. 

Cei trei şoferi-vedetă trăiesc
fericiţi acum în sânul familiilor dre -
sorilor, împreună cu alţi câini, doi
dintre ei reuşind, cu această ocazie,
să scape şi de stările de anxietat e
provocate de traumele ant erioare.
Toţi au avut norocul de a locui la fer -
me, cu spaţii largi de alergat şi dejoacă.
Şi ca să fie happy-ending-ul şi mai...
fericit, toţi trei trăiesc foarte aproape
unii de alţii şi îşi petrec mai tot tim-
pul împreună. 

Spre deosebire de oameni,
câinii nu fac întreceri cu maşina, nu
depăşesc limita de viteză şi nici nu
înjură la volan, deci poate că n-ar fi
rău să ne dresăm cu t oţii câinii să
ne conducă maşinile şi să rescriem
regulile de trafic. :)
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Este un adevăr trist şi du -
reros faptul că e xistă
per  soane, etichetate,

spun unii, nedrept ca f iind oameni
şi stăpâni de animale de companie,
care îşi abandonează patrupezii
nedoriţi, când şi cum le convine, mo-
tivând că astfel se adaptează s i tu a -
ţiei ivite, chiar dacă recunosc că re -
acţia lor est e una cu conse cinţe
ne dorite. Adevăraţii iubitori ai ani-
malelor de companie susţin însă că
reacţia acestora este o dovadă de
laşitate şi lipsă de responsabilitate. 

Animalul de companie nu es -
te un obiect, ci, din momentul a dop -
tării, devine un membru al familiei,
„cu acte în regulă”, aşa că nu poţi
să-i pui subit la încercare abilităţile
de supravieţuire pe cont pr opriu,
lăsându-l pe stradă, doar pentru că
nu îţi mai este comod să îl îngrijeşti.
Din nefericire, însă, abandonul ani-
malelor nedorite ia proporţie de fe -
nomen, acestea fiind părăsite aido -
ma gunoiului menajer lăsat într -un
sac de plastic, lângă containerul cu
„nefolositoare”. Însă câinele, pisica
sau orice alt animăluţ nu est e un
chiştoc de ţigară sau un pet de plas-
tic. El este un pet (lb. engl. - animal
de companie) cu suflet, care iubeşte

necondiţionat, care nu şi-ar abando -
na stăpânul indiferent de ce s-ar în-
tâmpla.

În mediul rural, cazuri maca -
bre, de notorietate. Acolo încă este
o cutumă să îneci puii de pisică sau
de câine, pe care nu i-ai dorit, con-
siderând că deja sunt prea mulţi şi
că nu ai ce face cu ei pe lângă casă.
A fătat mâţa sau căţeaua, puii au
fost puşi în sac şi aruncaţi în râu
sau lăsaţi pe undeva prin pădure să
moară de foame. Puţini par a ţine
cont de faptul că este legea naturii

ca fiinţele vii să procreeze şi acest
fapt nu-l va putea stopa nimeni, de
aceea, indiferent de motivaţii, aban-
donul animalului im plică o mare
lipsă de umanitate şi de suflet. 

Ce ţie nu îţi place, 
altuia nu-i face

O statistică sumbră arată că
motivele sau pretextele invocate de
stăpânii care îşi abandonează ani-
malele sunt diverse, însă nici măcar
unul nu este omenesc, astfel încât
să justifice părăsirea. 

Ca victime ale abandonului,
câinii se află pe primul loc, f iind
urmaţi de pisici - cele două specii
fiind şi cele mai comune animale
de companie. Abandonul unui ani-
mal domesticit este cel mai adesea
o adevărată condamnare la moarte,
deoarece mai bine de jumătate din
patrupedele lăsate în voia sorţii îşi
găsesc sfârşitul în jungla urbană, fi-
ind lovite de maşini sau murind de
foame. Binefăcătorii animalelor a -
ban  donate sunt membrii asocia ţiilor
de protecţie a animalelor sau per -
soane oarecare cu suflet mare care
le găsesc pe stradă în condiţii de-
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Nu se asortează, îl abandonăm!
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plorabile şi care le of eră un cămin
şi o viaţă nouă, mai bună decât cea
petrecută printre tomberoane. 

Cele mai multe voci care vin
în ajutorul animalelor abandonat e
subliniază faptul că oamenii ar tre-
bui să se gândească f oarte bine
înainte de a-şi achiziţiona un ani -
măluţ şi să fie conştienţi că acesta
va veni cu im portante res ponsa -
bilităţi. Dacă eşti cu ade vărat pre -
gătit pentru a îngriji un animal, v ei
avea multe beneficii, dar şi un simţ
de răspundere permanent activ ,
pentru că un animal de com panie
re prezintă şi un compromis. 

Motivaţiile 

Printre motivele care duc la
abandonarea animalelor se numără
lipsa resurselor financiare, înteme -
ierea unei familii sau varianta opu -
să, cea a divorţului, animalul se do -
vedeşte a fi prea solicitant şi o cupă
mult timp pentru îngrijire şi atenţie,
apariţia unei boli sau problemele de
sănătate în cazul stăpânului ori al
patrupedului. Din cauza crizei finan-
ciare, abandonul micilor animale
este din ce în ce mai des practicat. 

Faptul că animalul s-a făcut
„prea mare” este un alt pretext de
abandon,  unii stăpâni, naivi sau in -

conştienţi, ignorând faptul că, oricât
de drăgălaş ar f i când este pui, un
animal va ajunge la maturitat e, va
creşte şi îşi va modifica în totalitate
aspectul fizic, pierzând uneori din
„drăgălăşenie”, dar fără ca aceasta
să însemne că e mai puţin îndrep -
tăţit de a fi iubit. 

Unul dintre mo tivele haluci-
nante prezentate de o f emeie din
SUA a fost că pisica ei… nu se mai
asorta cu noul covor, aşa că anima -
lul a trebuit să plece. Alte persoane
care nu reuşesc să îşi dre seze ani-
malele dau vina pe pr o  blemele de
com portament ale patrupedelor, ca
şi cum acestea ar fi trebuit singure
să înveţe să fie docile şi le abando -
nează pentru că nu le mai pot con-
trola. 

Cu toate acestea, niciun pre-
text nu poat e justifica abandonul
unui animal de companie. Gân deş -
te-te de zeci de ori înainte să te de-
cizi să îţi abandonezi priet enul ne -
cuvântător şi pune-te în pielea lui.
Desigur, dacă ai motive serioase să
renunţi la animăluţ şi aceasta ar f i
singura variantă, atunci ia în calcul
persoanele care vor să adopte sau
să ia în custodie animalul tău. Mai
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nu a făcut vreodată o statistică 

privind numărul total al animalelor
crescute de către om 

şi abandonate.
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există diverse asociaţii care pla -
sează animalele pest e hotare la
stăpâni iubitori care îşi permit să le
întreţină. Lipeşte afişe prin oraş şi
anunţă prietenii şi medicul veterinar
pentru că, într -un final, se va găsi
un om cu suflet mare care să-l în -
gri jească mai departe. 

Ce spun oamenii

Maria Dran ca: „Fac alergie la
părul de animale, însă iubesc pisi-
cile şi căţeii - şi ei mă iubesc pe mi -

ne. Nu voi putea
în ţelege niciodată
cum unele persoa -
ne abando nea ză
animalele. Nu aş
putea să-mi în chi -
pui că ochii ce mă
privesc acum cu

dragoste ar putea privi oameni ce
s-ar îndrepta spre ei cu ură şi
violenţă. Cum în loc să le of eri o
mângâiere şi un par tener de joacă
sau plimbare, să-i trimiţi într-o lume
necunoscută? Animalele, ca şi oa-
menii, au ne voie de iubire şi po t
oferi la fel de multă sau chiar mai
multă decât noi. Câinele pe care îl
am acum l-am luat dintr-un adăpost
de animale. Mi-a rămas în mint e
privirea câinilor de acolo ce-mi spu -
nea: „Ia-mă acasă! V reau să t e
iubesc şi să ai grijă de mine!”. P e
lângă câine, mai am două pisici şi
doar gândul că i-aş putea pierde mă
întristează profund”.   

Rebekka Andori: „Am auzit de
tot felul de scuze pentru care se
abandonează animale, de la cele

mai banale, în sen-
sul că… s-au plic-
tisit de ele, până la
momentele când
oamenii se mută şi
noua locaţie nu le

permite să continue să crească an-
imalul respectiv, sau pur şi sim plu
întreţinerea animalelor nu e tocmai
la ce s-au gândit iniţial, ori că ani-
malul a crescut şi faptul că are anu -
mite caracteristici care necesită mai
multă atenţie şi tim p. A, să nu
uităm, desigur, finalul scuzelor: «E
mai bine aşa pentru animal». Ori -
cum, nicio scuză nu mi se pare ac -
ceptabilă. Adoptarea unui animal
trebuie făcută cu multă responsabi -

li tate. Trebuie să pre vezi anumite
chestii: bani, tim p şi aşa mai de-
parte. Din f ericire, eu nu-mi po t
imagina nicio situaţie în care aş f i
nevoită să-mi abandonez animalele
şi asta pentru că nu o dată am mers
la ţară la bunici, chiar şi doar pentru
un sfârşit de săptămână, cu ambii
câini pe care îi avem (recunosc, fiind
din rasa Teckel nu am avut proble -
me cu transpor tul). Nu o dată mi-am
dus pisica tot la ţară sau la bunici,
în alt car tier al oraşului, la dif erite
evenimente, numai în ideea să nu
rămână singură acasă (de exemplu,
la masa de Crăciun). Deci, dacă şi
la asemenea momente nu mă simt
capabilă să-mi las animalul acasă,
atunci cum s-o fac pe termen defini -
tiv cine-ştie-pe-unde? Plus că, pe
lângă asta, unul dintre căţei este o
femelă găsită în Mărăşti (n.red.,
cartier în Cluj-Napoca) acum două
veri - am adoptat-o noi. Pisicul pe
care îl am acum a apărut t oamna
trecută prin curtea noastră, iar ce -
lălalt căţel este descendentul unui
alt câine care a fost, tot aşa, adoptat
de pe stradă. Sincer, nu ştiu care ar
fi o soluţie bună a acestui fenomen.

• Cea mai mare creştere a anima-
lelor de companie abandonate s-a
înregistrat în perioada 2007-2011,
specialiştii concluzionând că la acu-

tizarea fenomenului şi-a adus un
aport semnificativ şi criza econo-

mică mondială. 



Eu mă gândesc la animăluţele mele
ca la nişte copii ai mei, aşa că aban-
donarea unui animal mi se pare de
neconceput. Desigur, precum v e-
dem, mai ales prin SUA, sunt centre
de ocrotire pentru animale de unde
ele pot fi adoptate. Este şi aceasta
o rezolvare, însă numărul anima -
lelor este mult mai mare decât po t
oferi aceste centre cât priv eşte
spaţiu, timp, mâncare, devotament
etc. Cât timp trăim într-o societate
în care omul îşi abandonează pr o-
priul copil, sânge din sângele lui, nu
cred că se poat e vorbi despre o
soluţie reală a fenomenului, numai
o eventuală estompare bazată pe
ajutorul acelor persoane care do resc
şi îşi permit să cureţe după greşelile
altora, căci nu-mi imaginez să vină
statul cu X% din buget pentru ani-
male şi centre de ajutorare, cât timp
nici noi, oamenii, nu trăim bine”.

Roxana Zegrean: „Cred că oa-
menii care nu sunt pre gă tiţi psihic
pen tru a îngriji un animal recurg la
a bandonarea a ces   tuia, mai rar din
mo tive financiare.
Şi, bineîn ţeles, mai
există şi cei care
abandonează puii
fătaţi de animalele
de companie. Evident, mi se pare
un gest de cruzime şi cred că ar tre-
bui sancţionaţi cumva atât cei care
abandonează animale, cât şi cei
care nu le îngrijesc co res pun  zător
sau le rănesc. Suntem oameni şi se
presu pune că avem ceva în plus
faţă de ani male - raţiunea -
şi ar trebui ca aceia care
dau dovadă de cru zime
sau iresponsabilitate

faţă de animale să fie corec taţi/edu -
caţi/sancţionaţi de societate şi de
stat. Lucrurile s-ar put ea schimba
printr-o educare a oamenilor cu
privire la creşterea unui animal şi
pe cale legală, cred. Comer  cia -
lizarea animalelor ar trebui să se
facă doar de către persoane autor-
izate, sterilizarea ar trebui să f ie
obligatorie, astfel încât repr odu -
cerea să se realizeze, la f el, doar
de către persoane autorizate sau în
canise şi să se reducă astfel numă -
rul de pui abandonaţi. P oate chiar
obligaţia de a plăti un im pozit pen-
tru animalul de com panie ar f i o

soluţie care ar put ea descuraja
cum părarea sau adoptarea irespon -
sabilă a unui animal. Sincer , eu aş
merge până într-acolo încât să so-
licit o dovadă că viitorul proprietar
îi poate asigura animalului un mediu
propice de trai. Mai mult, cred că o
evidenţă a animalelor de companie
ar ajuta la sancţionarea celor care
îşi abandonează animalul, ceea ce
ar putea sa îi descurajeze pe alţii
să facă acelaşi lucru. În prezent, nu
se poate găsi proprietarul unui ani-
mal abandonat pentru a f i tras la
răspundere pentru fapta lui şi doar
animalul are de suferit. De aseme-
nea, cred că toate măsurile de mai
sus, împreună cu munca depusă de
asociaţiile pentru pr otecţia ani-
malelor care se străduiesc să le
plaseze la stăpâni responsabili, ar
putea duce, în timp, şi la scă derea
numărului de câini comunitari”.



Foarte mulţi oameni au
alergii la câini şi pisici,
raportând probleme din

această cauză. Unul dintre motivele
pentru care pare atât de complicată
tratarea acestui tip de alergie est e
acela că, în general, majoritatea per-
soanelor alergice decid să păstreze
în locuinţă animalele de companie. 

Reacţia

Conform medicilor alergologi,
o majoritate covârşitoare a pa ci -
enţilor primeşte recomandarea să
renunţe la animale dacă li se de -
pistează că ar a vea o alergie, însă
mulţi din aceştia ar pref era mai
curând să îşi schimbe medicul de -
cât să îşi înstrăineze priet enul pa-
truped. Un studiu efectuat în urmă
cu doi ani pe un număr de 34 1 de
adulţi alergici la câini şi pisici, care
au fost sfătuiţi să renunţe la anima -
lele de companie, a relevat că numai
unul din cinci a pr ocedat întocmai.
Acest lucru arată că, pentru f oarte
mulţi proprietari de animale de com-
panie, dezavantajele unei alergii nu
cade la fel de greu în balanţă pre-
cum bucuria pe care le-o oferă com-

pania necuvântătoarelor.
Alergiile la animale sunt pr o -

vocate de dif eriţi factori alergeni
(proteine secretate de glandele pielii
sau de depunerile acumulat e în
blană). Cele mai întâlnite astfel de
afecţiuni provin de la pisici şi câini,
însă se pot dezvolta şi la alt e ani-
male cu blană, precum por cuşorii
de Guineea, hamsterii, iepurii etc.

Toate pisicile şi câinii repre -
zintă potenţiali alergeni, pisicile
chiar de două ori mai mult. Contrar
credinţei populare, nu e xistă rase
de animale „non-alergenice” - chiar
şi cele fără păr (cum ar f i pisicile
din rasa Sf inx) pot reprezenta un
pe ricol pentru persoanele sensibile.
Câinii cu păr moale, dar într -o con -
tinuă creştere, cum sunt Pudelul
sau Bichonul, ar put ea cauza mai
puţine iritaţii, dar acest lucru se
poate datora faptului că sunt spălaţi
şi periaţi în mod frecvent. Un câine
sau o pisică dintr -o anumită rasă
poate fi mai alergenic(ă) decât un
alt animal din aceeaşi rasă. 

Alergiile se declanşează în pe-
rioada copilăriei sau adolescenţei,
însă chiar şi o per soană adultă se
poate trezi strănutând atunci când

îşi îmbrăţişează pisica sau căţelul.
De cele mai mult e ori, alergiile la
animale sunt mult mai grave decât
cele la polen, iar reacţiile po t fi cu
mult mai puternice. Severitatea re -
ac ţiei diferă de la o persoană la alta:
de la nas înfundat, strănut insistent,
tuse, dificultăţi respiratorii, până la
astm. În plus, acest e reacţii, mai
ales dacă rămân netratate, pot duce
la dezvoltarea altor alergii la factori
iritanţi din mediul înconjurător. 

Genetica

În urmă cu mai bine de 1 0
ani, BBC anunţa că Transgenic Pets,
o companie americană, îşi pr opu -
nea să creeze pisici modif icate ge-
netic, cărora să le elimine proteina
ce le dict ează natura alergenică,
astfel încât să poată f i o v ariantă
pentru iubitorii de animale contra a
1.000 de dolari/e xemplar. De a -
tunci, însă, nimic rele vant nu s-a
concretizat în acest sens. Pe de altă
parte, anul acesta, în februarie, un
grup de cercetători britanici şi cana-
dieni a anunţat pr ogresul în dez-
voltarea unui vaccin ce ar putea în -
depărta alergia la pisici pentru doi
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ani de zile.
O altă soluţie injectabilă o

reprezintă desensibilizarea alergică
sau imunoterapia. Aceasta implică
vaccinarea persoanelor - iniţial săp -
tă mânal, urmând apoi să se ră -
rească doza în funcţie de se verita -
tea alergiei - în aşa fel încât sis temul
lor imunitar să nu mai lupte cu sub -
stanţe care, în mod normal, nu f ac
rău şi să înveţe să le tolereze. Con-
form specialiştilor, acest tratament
funcţionează în 80% din cazuri, însă
rata succesului est e dictată mai
ales de măsura în care pacientul
îndepărtează sau înstră inează ani-
malul de companie.

Foarte utile se do vedesc şi
spray-urile nazale, antihistaminele,
aparatele pentru inhalat, medica-
mentele pentru decongestionare -
unele ajută la tratarea simptomelor
alergiilor, fie chiar şi numai sub în-
drumarea farmacistului. Cu t oate
acestea, unele reacţii alergice ar
putea necesita tratament medica-
mentos mult mai serios, motiv pen-
tru care cel mai indicat ar fi consul-
tul unui medic de specialitat e. În
orice caz, dacă eşti alergic, pregă -
teş te-te pentru varianta în care ţi se
va recomanda să renunţi la animal,
altfel există riscul de a dezvolta astm.

Sfaturi

Dacă alergia ta se rezumă
doar la strănut şi nas înfundat sau
alte variaţiuni nu departe de temă,
ai putea încerca să îţi purifici aerul,
în aşa fel încât să nu fi nevoit să îţi

înstrăinezi animalul. Într -o primă
fază, alege o cameră (de regulă, dor-
mitorul) care să nu f ie expusă la a -
lergeni. Interzice accesul anima lelor
în acea încăpere şi foloseşte un pu-
rificator de aer şi cuv erturi imper-
meabile pentru saltea, pat şi perne,
întrucât particulele alerge nice pot
fi introduse pe haine sau alte o biec -
te. Evită mat erialele şi mobila pe
care se acumulează praful (ta pi ţe -
riile, textilele şi covoarele) şi in ves -
teşte într-un aspirator care poat e
capta cea mai mare parte a acestor
particule alergenice. 

Mai mult, încearcă să îi f aci
baie săptămânal animalului (de-
sigur, în cazul unui hamster, ale că -
rui dimensiuni sunt neglijabile, poţi
cere sfatul unui specialist), întrucât
s-a demonstrat că acest lucru poate
reduce cu până la 84% nivelul aler-
genilor. Chiar şi pisicile po t fi obiş -

nuite cu acest soi de tratament, dar
cel mai bine ar fi să te sfătuieşti cu
veterinarul, pentru a evita să îi faci
rău animalului în orice fel.

Unele suplimente alimentare
s-a dovedit că ar ajuta la minimi za -
rea reacţiilor alergice, printre care
vitaminele A, B6, C şi E; uleiul de
in, care conţine omega-3; ur zicile;
ginkgo biloba. Mai multe infor maţii
ai putea solicita la o f armacie na -
 turistă, unde ţi s-ar putea recoman -
da un tratament mai complex.

Prioritatea

Câinele, pisica, iepurele, ham-
sterul sau orice alt animal de com-
panie, nu este un simplu moft, ci o
responsabilitate. Tocmai de aceea
stăpânii se ataşează atât de mult
de necuvântătoare - pentru că devin
adevăraţi membri ai familiei. 

Adop tarea unui animal tre-
buie, aşadar, să fie gândită în amă -
nunt, mai ales pentru că riscul aler -
giilor reprezintă un semnal ce nu
este de neglijat. 

Plasarea ulterioară în alt că -
min poate duce la stres emoţional
şi probleme de adaptare, aşa că,
înainte de a-ţi mări familia cu un pa-
truped, faceţi toţi, de la mic la mare,
un test de alergii, pentru a v edea
cum stă situaţia, şi sfătuiţi-vă neîn-
târziat cu alergologul şi v eterinarul
în cazul în care primele reacţii aler-
gice încep să apară abia după a -
dop tarea unui animal. 
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Astăzi, gândirea este, cel
puţin în aparenţă şi de-
clarativ, eliberată de su -

perstiţii, dar în trecut acestea îşi e -
xer citau influenţa într-un mod ab  solut
revoltător. De-a lungul tim pului nu
numai oamenii, ci inclusiv pisicile
au fost obiectul şi au căzut victime
ale superstiţiilor. În Evul Mediu întu -
necat, suplele feline au căzut în diz -
graţia acelora care le considerau
ma lefice, iar zeci de mii de ne vino-
vate animale au f ost sacrificate.
Conform studiilor etnografice şi lite -
raturii epocii, nu era nimic neo biş -
nuit în ritualul torturării pisicilor, în
cele mai variate moduri: de la închi -
derea lor în f aimoasele cuşti din
metal, la zidirea de vii (unii conside -
rau că în acest fel construcţia va fi
mai trainică, gestul de cruzime pă -
lind în faţa ipoteticului noroc), arun-
carea de la mare înălţime, spânzu-
rarea şi până la ar derea acestora
pe rug. 

Motivaţiile 
şi tradiţia din Ypres

Însă de ce au devenit pisicile
victimele masacrului din secolul al
XIV-lea? De ce erau aceste animale

vânate, torturate şi sacrificate? Oa-
menii care nu gândeau liber le cre-
deau purtătoare de ghinion. În cazul
în care consecinţele faptelor perso -
nale îi deza vantajau, proiectau în -
trea ga lor vină asupra biet ei pisici,
dacă aceasta le-ar fi tăiat calea. 

În ţările cat olice, se făceau
procese publice pisicilor pe care
capii monstruoasei Inchiziţii le con-
siderau… vrăjitoare metamorfozate.
În zilele de sărbători religioase, mul -
te dintre acestea erau arse de vii,

ca formă de e xorcism. Inchizitorii
torturau şi condamnau la moar te
pe toţi aceia care nu săvârşiseră
altă crimă decât că nu gândeau la
fel ca ei. Şi posesorii pisicilor au fost
victimele nedreptăţii, fiind condam -
naţi la moarte. Aşadar, cel mai des
utilizat argument pentru masa cra -
rea pisicilor era natura lor, conside -
rată malefică, felinele fiind perce-
pute ca întruchiparea diavolului pe
pământ. Dacă această prejudecată
faţă de pisici nu ar f i existat, poate
că populaţiile de r ozătoare ar f i
putut fi ţinute sub control, iar Marea
Ciumă ar fi avut un impact diminuat
asupra oamenilor. 

Istoria relevă faptul că, dintre
toate vieţuitoarele, omul e singurul
care îşi face rău sieşi şi altora numai
pentru că îi f ace plăcere, dar „oa-
menii sănătoşi nu-i t orturează pe
ceilalţi. În general, cei torturaţi devin
torţionari” (Charles Young).

La cetatea medievală Ypres,
aflată acum pe t eritoriul actual al
Belgiei, a existat multă vreme obi-
ceiul ca în ultima zi a marelui târg
anual al cetăţii bufonul oraşului să
arunce din turn pisici vii. Ultimele

66 mai - iunie 2013

ARHIVĂ

Pisicile în Evul Mediu
de Doris Savu
doris.savu@petzoom.ro



pisici au f ost aruncate în 1 817.
Vechea tradiţie s-a păstrat până
astăzi, sub forma unei serbări care
are loc o dată la trei ani - K atten-
stoet sau F estivalul Pisicilor -, iar
momentul de maximă intensitate al
festivalului este aruncarea din turn
a pisicilor de pluş. Cea mai recentă
ediţie a Kattenstoet (a 43-a) a avut
loc în 13 mai 2012. Şi în acest caz
obiceiul are o explicaţie. Localnicii,
care trăiau din creşt erea oilor, în -
chideau pisicile într-un turn în care
era depozitată lâna, pe considerent
că acestea vor stârpi paraziţii şi vor
menţine în acest fel calitatea lânii.
Apoi, la începutul primăv erii, după
ce vindeau lâna, pisicile, care-i aju -
taseră, erau „recom pensate” prin
aruncarea din clopotniţa numită Tur-
nul Cârpelor, ca semn al „stârpirii
răului”. 

Şi totuşi exista iubire…

Însă, pentru respectarea ade -
vărului istoric, în pofida cruzimii cu
care erau tratate pisicile în Evul Me -
diu, au f ost şi oameni care le iu -
beau. Vikingii le acceptau ca ani-
male de companie, iar unul dintre
cei mai puternici oameni din Europa
secolului al XVII-lea, „Eminenţa Ro -
şie”, cardinalul Armand-Jean I. du
Plessis de Richelieu, iubea atât de
mult pisicile, încât a dispus construi -
rea unei felise proprii - se spune că
la moartea sa avea 14 pisici. De a -

se menea, regele celt Hyw el Dda,
supranumit Cel Bun, a interzis prin
lege uciderea sau rănirea pisicilor .

Şi totuşi există superstiţii…

Din păcate, superstiţii există
şi astăzi, foarte des auzită fiind cea
referitoare la pisica neagră. Iată
doar câteva exemple de superstiţii
legate de pisici: dacă îţi intră în casă
o pisică tigrată sau una cenuşie e
semn că v ei intra în posesia unei
mari sume de bani; pisica prezice
vremea: dacă strănută, vine ploaia,
dacă stă cu spat ele la f oc, se a -
propie furtuna, dacă îşi ascut e
ghea rele de piciorul mesei, e semn
de îmbunătăţire a vremii, dacă îşi
ascute ghearele de co vor, anunţă
vânt, dacă îşi spală urechea cu laba,
anunţă ploaie, dacă priv eşte pre-
lung pe geam, anunţă ploaie, dacă
doarme cu t oate lăbuţele sub ea,
anunţă vreme rea; dacă dai cu pi-
ciorul într-o pisică, v ei suferi de
reumatism la acel picior; dacă îneci
o pisică, vei muri înecat; dacă v ezi
o pisică albă când te duci la şcoală,
vei avea noroc; dacă vezi o pisică
albă noaptea, vei avea ghinion; dacă
o pisică stă în preajma unui nou
născut „îi suge suflarea”; o pisică
pe un vapor aduce noroc; dacă o pi -
sică neagră taie calea unui alai de
înmormântare, un alt membru al
acelei familii va muri curând; dacă
o persoană bolnavă vede două pisici
bătându-se, e semn de moarte etc. 

În majoritatea ţărilor, super -

stiţiile referitoare la pisica neagră
care îţi apare în drum o descriu ca
purtătoare de ghinion, cu e xcepţia
celor din Insulele Britanice, unde
pisica neagră e semn de noroc. Aşa -
dar, de f iecare dată când mint ea
este condusă de super stiţii, pre -
judecăţi şi judecăţi nemo tivate, îşi
creează scenarii în care vino vaţii

sunt, de f apt, fără vină. Somnul
raţiunii naşte monştri.  

De-a lungul istoriei, perspec-
tiva oamenilor asupra pisicii a f ost
diferită. Dacă în Egiptul Antic aces-
tea erau v enerate, în Evul Mediu
pisicile au ajuns să f ie masacrate.
În epoca contemporană, imaginea
graţioaselor pisici est e reabilitată.
Numeroase studii prezintă ef ectul
benefic al acestora asupra vieţii oa-
menilor. 

Artişti de renume au ales
acest animal care aterizează mereu
în picioare drept per sonajul princi-
pal în operele lor, iar pisicile au de-
venit astăzi animale de com panie
„iubibile, alintabile, răsfăţabile”.  
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Rasa de Angora est e
originară din regiunile
muntoase ale Anatoliei,

de unde şi blana lor lungă şi mă -
tăsoasă, armă ideală împotriva tem-
peraturilor scăzute din munţi. Alături
de cealaltă rasă originară din res -
pectiva regiune, pisica Van Tur ceas -
că (supranumită „Pisica îno tătoa -
re”), există dovezi cum că pisicile
de Angora se trag dintr-o specie de
feline sălbatice de talie mică do-
mesticite de tătari, pisicile Pallas
sau manul. 

Legende şi preţuire

O veche legendă spune că
însuşi Mahomed, pr ofetul religiei
musulmane, avea o pisică albă de
Angora, numită Muezza. Pr ofetul
ţinea la ea atât de mult, încât odată
şi-a tăiat o mânecă de la caf tan ca
să nu o deranjeze pe Muezza, care
îi adormise în braţe. 

Dincolo de renumele de po  -
veste, prima atestare documenta ră
a pisicilor de Angora dat ează abia
de la sfârşitul secolului al XVI-lea,
când primele e xemplare au f ost

aduse în Anglia şi Franţa din Orient:
Turcia, Persia, chiar şi Afghanistan
sau părţile îndepăr tate ale Rusiei.
În secolul al XVII-lea, rasa era deja
cunoscută pe întregul continent. O
sută de ani mai târziu, se spune că
regele francez Ludovic al XVI-lea îşi
lăsa pisicile de Angora să umble
nestingherite pe masă în timpul în-
tâlnirilor de stat. După izbucnirea
Revoluţiei Franceze, soţia lui, regina
Maria-Antoaneta, şi-a salvat pisicile
dragi trimiţându-le pe o corabie în
Anglia. În fine, se povesteşte că un
proprietar de Angora care participa
la o expoziţie în Londra anilor 1890
a refuzat o ofertă de 5.000 de dolari
pentru pisica sa. 

La începutul secolului al XX -
lea, pisicile de Angora au f ost ridi-
cate la rangul de comoară naţională
în ţara lor de origine, Turcia. Grădina
Zoologică din Ankara a început un
amplu program de reproducere con -
trolată pentru a asigura continui-
tatea liniei cu blana în întregime
albă, în special a celor cu unul sau
ambii ochi albaştri. În anii 1950, un
soldat american a „redescoperit”
pisicile de Angora de aici şi le-a

prezentat şi altor iubitori de feline.
Deja cunoscute în Eur opa,

pisicile de Angora au fost aduse pe
continentul american abia după cel
de-al Doilea Război Mondial, în
1954 - în SUA şi în 1963 - în Ca na -
da. Zece ani mai târziu, existau deja
destule exemplare ca rasa să f ie
omologată oficial de CFA. Deşi iniţial
nu erau recunoscute decât pisicile
cu blana în întregime albă, în 1978
au început să f ie acceptate şi pisi-
cile cu blană de alte culori.

Caracteristici și personalitate

Pisicile de Angora se remarcă
în primul rând datorită părului lung
şi mătăsos. Deşi sunt cunoscut e
pentru exemplarele cu blană com-
plet albă, ele pot fi şi de alte culori,
gri, negru, „albastru” sau pestriţ f i-
ind câteva exemple. Au ochii mari
şi migdalaţi, de nuanţe div erse, de
la maro la auriu, verde sau albastru.
Deosebite sunt şi exemplarele cu o -
chii de culori diferite. Au gâtul sub -
ţire, corpul alungit şi elegant, pi-
cioare lungi şi coada lungă şi
pu foasă. Urechile sunt mari, tri-
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unghiulare şi ridicate.
Pisicile de Angora sunt socia-

bile, afectuoase, vorbăreţe şi foarte
jucăuşe. Au o inteligenţă deosebită,
învaţă repede şi se adapt ează cu
uşurinţă noilor împrejurimi, spre de-
osebire de alt e rase de pisici mai
reticente. Preferă să se caţere în
locuri cât mai înalte şi dau dovadă
de multă creativitat e pentru a le
„cuceri”. Au o energie debor dantă
şi nu de puţine ori manif estă un
temperament asemănător cu al
unui câine: răspund la comenzile

date de stăpân, se joacă de-a
adusul şi sunt f oarte deschise cu
persoanele străine, asumându-şi
uneori rolul de gazdă şi fiind primele
care îi întâmpină la uşă. 

Dispoziţia lor le f ace compa -
nioni ideali pentru familiile cu copii
mici, dar şi pentru per soanele în
vârstă. Au nevoie de multă at enţie
şi preferă să fie în permanenţă „în
centrul acţiunii”. A cceptă repede
atât persoane noi, cât şi alt e ani-
male de casă, dar caract erul lor
dominant le va face să se im pună
imediat în faţa oricăror noi-veniţi.

La fel ca şi pisicile tur ceşti
Van, multe pisici de Angora nu ma -
nifestă aversiunea caracteristică
faţă de apă, iar unele sunt chiar
înotătoare de per formanţă. Pentru
a evita orice neplăceri, atunci când
li se face baie se recomandă şam  -
poa nele naturale, fără nici un miros
sau cu un miros foarte slab.

Îngrijire

Fiind o rasă apărută natural,
în sălbăticie, pisicile de Angora se
bucură de o sănătat e robustă şi
trăiesc până la 15 sau chiar 20 de
ani. Cu toate astea, pentru pisicile
ţinute mai mult în casă există riscul

obezităţii şi al problemelor asociate
cu aceasta, cum ar f i diabetul sau
problemele cu rinichii şi f icatul. De
aceea, este bine ca pisicile de inte-
rior să se bucure şi ele de o activita -
te diversificată şi de o dietă atentă.

Unii biologi consideră că rasa
de Angora est e purtătoarea origi -
nară a mutaţiei genetice care duce
la lipsa completă a pigmenţilor de
culoare din blană, precum şi a genei
pentru blana lungă. N u năpârlesc
prea mult, aşa că est e suficient să
fie pieptănate o dată sau de două
ori pe săptămână cu un pieptene cu
dinţi deşi. 

Singurele probleme pot să
apară vara, când pierd mai mult păr
decât de obicei, mo tiv pentru care
se recomandă să fie piep tănate sau
periate mai des pentru a evita even-
tualele neplăceri apă ru te din cauza
ghemotoacelor de păr.

De o at enţie deosebită au
nevoie pisicile de Angora cu unul
sau ambii ochi albaştri. Biologii care
le-au studiat au descoperit o legă -
tură între ochii albaştri şi o genă
care poate duce la sur zime. Cu
toate acestea, pisicile cu probleme
de auz crescute înăuntru pot avea
o viaţă la fel de liniştită şi normală
ca şi cele fără probleme.
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În ciuda aspectului apa -
rent bizar, pisicile fără
păr, cunoscute sub

denumirile „Petersburg Sphynx”
sau „Orientala fără păr”,
sunt unele dintre cele mai
potrivite animale de companie, mai
ales că au un mare a vantaj: nu
năpârlesc - fapt care le face tolerate
de către per soanele alergice sau
astmatice. O dată depăşită bariera
aspectului fizic, veţi constata cu
uimire că aceste pisici sunt f oarte
plăcute la atingere, datorită texturii
catifelate a pielii lor calde, care ade-
sea este însoţită de un puf e xtrem
de scurt şi fin. Iar dacă aspectul ex-
centric nu v -a captat încă at enţia,
temperamentul lor afectuos cu si -
gu ranţă vă va fermeca. 

Povestea …

… a început în anul 1 987, în
Rusia, când Irina Kavalyova a găsit
pe străzile din Roston pe Don o pi -
si că semi-golaşă de nuanţă „blue
tortie”. Iniţial, a crezut că pisica este
bol  navă, fapt care ar fi cauzat pier -
de  rea blănii apr oape în t otalitate.
Mai târziu, a realizat că pisica, bo  -

tezată Varya, nu era bolna vă, ci
„doar” rezultatul unei mutaţii geneti -
ce. 

Doi ani mai târ ziu, Varya a
fost împerecheată cu un mascul
obişnuit. Rezultatul împerecherii a
fost venirea pe lume a câtorva pisoi
cu blană, care au moşt enit carac-
terele genetice ale tatălui, dar şi
pisoi fără blană, la fel ca mama lor.
Unul dintre aceşti pisoi fără blană,
o femelă „tabby”, numită Chita, a a -
juns la felisa Myth (proprietatea Iri -
nei Nemykina), unde a fost început
programul de creştere contro la  tă a
pisicilor ruseşti fără blană. Prima
rasă creată a fost Don Sphynx. Deşi
la vremea aceea nu existau cluburi
de feline la Rostov pe Don, Irina a
ţinut o e videnţă strictă a îm pe -
recherilor efectuate, pe baza căreia
s-a constatat că noua genă respon -
sabilă pentru lipsa blănii este domi -
nantă. Acest lucru a f ost evident,
deoarece atunci când pisicile hete -

rozigote fără blană au f ost împe -
recheate cu pisici cu blană nor mală,
rezultau întotdeauna şi pisici fără
blană. Pisicile golaşe din felisa Myth
au fost împerecheate exclusiv cu fe-
line europene cu păr scurt. 

Crescătorii din Sankt P eters-
burg şi Mosco va au început apoi
primele încrucişări între exemplare
de Don Spynx şi pisicile Orientale şi
Siameze, astfel că în luna ianuarie
a anului 1994 la Sankt Petersburg
au venit pe lume primii pisoi re -
zultaţi din îm perecherea unei f e -
mele Orientale de culoare tortie cu
un mascul br own mackerel tabby
din rasa Don Sphynx. Aceştia au fost
primii pisoi fără păr care a veau să
poarte denumirea „P eterbald” sau
Pe tersburg Sphynx. Cel mai im por-
tant exemplar Peterbald, „responsa -
bil” de dezvoltarea rasei, a fost Noc-
turne iz Murino, un mascul negru,
născut în februarie 1995, rezultat
dintr-o Orientală şi un Don Sph ynx. 
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Varietăţi 

Deşi există exemplare care se
nasc complet fără blană, est e mai
corect să spunem că Peterbald este
o rasă de pisici care devine treptat
golaşă. Rasa prezintă următ oarele
varietăţi: Clasic (e xemplarele sunt
complet fără blană, iar pielea lor
formează multe cute, la atingere fi-
ind asemănătoare… cauciucului),
Flock (de la distanţă par golaşe, dar
corpul lor este acoperit de un puf
milimetric, aproape insesizabil, ex-
trem de rar şi f in), Velur (au corpul
a coperit cu un puf extrem de fin, de
până la 3 milimetri, iar la atingere
este asemănător catifelei - caracte -
ristica unică a acestei varietăţi este
că, la lumină, culoarea acestor pisici
are o tentă sidefie), Brush (corpul
este acoperit de un păr rezidual,
sârmos, mustăţile fiind întotdeauna
ondulate). Normal (uneori, din ca u -
za „outcross-ului”, apar şi pisoi cu
blană normală, care arată exact ca
exemplarele Orientale şi Sia meze).

Aşadar unii pisoi din această
rasă se nasc com plet lipsiţi de
blană, iar alţii îşi pierd blana pe par-
curs. Puii care urmează să de vină
golaşi sunt uşor de identif icat la
naştere, deoarece prezintă chelie şi
mustăţi ondulate. Procedeul de dez-
golire poate continua până la vârsta
de doi ani. De regulă, pierderea blă -
nii începe de la cap, apoi de la gât,
spate spre e xtremităţi. Prezenţa
blănii reziduale pe picioare şi coadă
nu constituie un defect. În perioade -
le reci ale anului, pe corp poat e a -
părea un puf ca de piersică, dar ca -
re dispare total la revenirea căl durii.
Acest puf poat e de asemenea f i
influenţat de vârstă şi hormoni.

Personalitate, standard 
şi reproducere

Una dintre cele mai deosebite
caracteristici ale acest e rase, pe
lângă absenţa blănii, est e perso -
nalitatea ei. Sunt feline foarte prie -
tenoase, extrem de af ectuoase şi
tandre. Le place foarte mult să co-
munice cu pr oprietarii. Sunt „v or -
băreţe” şi prezintă mult e dintre

trăsăturile minunate ale rudelor lor
orientale. 

Cunoscute pentru inteli genţa
lor, Peterbald necesită foarte multă
atenţie din partea stăpânilor. Carac -
terul lor poate fi comparat cel mai
bine cu cel al unui câine. Se ata -
şează extrem de tare de proprietar,
dorind de cele mai mult e ori să f ie
luate în braţe. Seara le place să se
strecoare sub plapumă şi să doar -
mă lipite de proprietar, ca semn al
siguranţei. 

Un exemplar în vâr stă de 7
ani este la fel de jucăuş ca un pui
de 6 luni. Sunt pisici care se aco -
modează foarte uşor şi se înţeleg
foar te bine şi cu alte patrupede. 

Considerată o rasă relativ
nouă, Peterbald aparţine grupei de
pisici orientale. Sunt f eline de mă -
rime medie, e xtrem de elegant e,
delicate, au un corp musculos, fiind
considerate ogarii lumii feline. Capul
este îngust, cuneiform, profilul fiind
lung şi drept. L ungimea craniului
este aproape egală cu cea a botului.

Urechile sunt f oarte mari, lat e la
bază, poziţionate depărtat. Toate
varietăţile de culoare sunt accepta -
te (monocolor, pointed, tabby, tortie,
bicolore etc.). Mustăţile pot lipsi sau
pot fi ondulate (broken). Ochii sunt
mereu de un albastru int ens la e  -
xem plarele pointed şi de un v erde-
smarald la celelalte varietăţi de cu-
loare. 

The International Cat Associa -
tion acceptă încrucişările cu pisicile
Siameze şi Orientale pentru a diver-
sifica fondul genetic şi pentru a
obţine tipul dorit, care să cores -
pundă standardului de rasă P eter-
bald. 

Deşi gena responsabilă pen-
tru rasa Peterbald este domi nantă,
aceasta se e xprimă în moda lităţi
diferite. Atunci când crescătorii fo -
losesc o Orientală sau o Siameză
ca outcross, aceştia pot obţine mai
multe tipuri de blană. Pisicile Don
Sphynx orientale s-au născut cu
blană, pe care au pier dut-o treptat
în primii doi ani de viată.
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Peterbald vs. Sphynx
Deşi la prima vedere ai spune că între cele două rase există vreun

grad de rudenie, acest ea au doar însuşiri f izice foarte asemănătoare.
Peterbald a împrumutat foarte multe caracteristici de la rasa Orientală.
Ba mai mult, din punct de v edere genetic cele două rase sunt cât se
poate de diferite.  La felinele Sphynx, gena calviţiei absolute este recesivă,
pe când la Peterbald vorbim despre o genă dominantă. Astfel, la Sphynx
este nevoie de două exemplare fără păr pentru a rezulta pui fără blană,
în timp ce la Peterbald avem nevoie doar de un părint e golaş pentru a
avea exemplare la fel ca acesta. 



INEDIT

TT aa ss hh ii rr oo ,,   ii nn ss uu ll aa   pp ii ss ii cc ii ll oo rr
de Oana-Cristina Butta
oana.butta@petzoom.ro
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Prefectura Miyagi din Ja -
ponia ascunde o a de -
vărată „comoară” pen-

tru iubitorii de pisici. Insula Tashiro
(Tashiro-jima), aparţinând de distric-
tul Ishinomaki şi aflată la aproxima-
tiv o oră distanţă de coastă cu feri-
botul, a devenit cunoscută în lumea
întreagă sub numele de „Insula pisi-
cilor”. Este o insulă micuţă, de nici
4 kilometri pătraţi, care adăposteşte
aproximativ 100 de oameni... şi o
populaţie considerabil mai mare de
pisici.

Tashiro-jima este cunoscută
şi sub denumirea - ce-i drept, cu mai
puţin impact pentru iubitorii de pisici
- de „Insula Manga”. Pseudonimul
a fost atras de com plexul turistic
con struit în partea de sud a insulei,
care reuneşte mai multe case a că -
ror formă seamănă cu a unor pisici.
Majoritatea clădirilor au fost imagi-
nate de artişti manga renumiţi, între
care Shotaro Ishinomori (crea to rul
ce lebrului Kamen Rider - „L up tă -
torul mascat”, un ade vărat simbol
în cultura pop japoneză), T etsuya
Chiba sau Naomi Kimura. În af ară
de clădirile amintite mai sus, turiştii
veniţi pe insulă pot petrece o noapte
la unul din cele câteva hoteluri tra -
di ţionale sau pot închiria o cameră
la unul din localnici.

Legende şi realităţi

Istoria insulei Tashiro începe
cu crescătorii de viermi de mătase din
perioada Edo, care aveau constant

probleme cu şoarecii pe insulă. P e
lângă viermii de mătase, insula Ta -
shiro era şi un popas binecunoscut
pentru pescari, care ieşeau cu băr -
cile în larg şi înnoptau acolo. Pisicile
aduse pentru a ţine sub control po -
pu laţia de şoareci au început să se
aciueze pe lângă bărcile pescarilor,
care le dădeau de mâncare.

Legendele spun că, într-o bu -
nă zi, câţiva pescari au coborât pe
uscat să adune pietre cu care să-şi

ancoreze năvoadele. Un bolo van
mai mare s-a desprins şi a căzut
pes te una din pisici. Pescarilor le-a
părut atât de rău de ce se întâm-
plase încât au construit un mic altar
specific (jinja) pe locul în care au
îngropat-o. Astfel, pisica a de venit
un spirit-protector al locului (un ka -
mi-sama aducător de noroc), căruia
pescarii îi aduceau mici ofrande, cum
ar fi beţişoarele parfumate. De-a lun-
gul vremii au apărut şi alte cre dinţe
şi superstiţii, cum ar fi aceea că, ob-
servând comportamentul pisicilor,
oamenii puteau prezice capricipiile
vremii sau zilele nor ocoase pentru
pescuit.

Vorbind de noroc, la japonezi,
pisicile sunt în general un simbol
pentru noroc (să ne ami ntim doar
de acele maneki-neko, „pisicile care
te cheamă”, statuete de pisici cu o
lăbuţă ridicată care sunt considera -
te aducătoare de bogăţii). Multe din-
tre pisicile care se plimbă nestin -
gherite prin toate cotloanele insulei
sunt „ale tuturor”, hrănite şi alintate
de toată lumea. Pescarii le lasă o
par te din peştele prins, iar în si tu a -
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ţi ile în care o captură nu est e su -
ficientă pentru toate felinele există
recipiente cu mâncare „de urgenţă”
care poate fi împărţită printre ele.
Localnicii au chiar şi o convenţie ta -
cită că nimeni nu are voie să aducă
vreun câine pe insulă.

Astăzi, insula Tashiro adăpos -
teşte cel puţin zece altare dedicate
pisicilor (neko-jinja), precum şi peste
50 de statui de pisici din piatră. Ma-
joritatea acestora pot fi găsite în
partea de sud a insulei, pe locul ve -
chilor crescătorii de viermi de mă -
ta se. 

Celebritatea de pe insulă

Populaţia din insula Tashiro a
scăzut constant după anii 1 950.
Astăzi, mai mult de jumătate din cei
100 de locuit ori rămaşi pe insulă
sunt bătrâni care f ie se ocupă cu
pes cuitul, fie închiriază camere cu
ziua. Însă, dată f iind povestea ei
unică, insula atrage în f iecare an
turişti veniţi atât din ţară, cât şi din
restul Asiei, America sau Europa.

Nu putem încheia acest scurt
periplu prin ist oria insulei Tashiro
fără a aminti de tsunami-ul provocat
de marele cutremur din Tohoku din
2011. Iniţial s-a crezut că atât insula
Tashiro, cât şi insula Ajishima, am-
bele aflate în apropierea epicentru-
lui, au fost complet scufundate după

tsunami. 
Primele veşti din cele două in-

sule au început să vină abia la câ -
teva zile după dezastru, dar spre
uşurarea tuturor, majoritatea local-
nicilor, precum şi pisicile, reu şiseră
să se adăpostească la timp în părţile
mai înalte ale insulei. Cu toate aces-
tea, au trecut cât eva săp tămâni
până ca viaţa să reintre în normal,
iar urmele lăsate de tsunami se mai
văd şi astăzi. De altfel, din loc în loc
pot fi văzute sem ne scrise sau pic-
tate de mână în care locuitorii insulei

le mulţu mesc turiştilor care încă mai
vizitează insula din 2011 încoace. 

Înapoi la pisici, insula Tashiro
a început să fie cunoscută în Ja po -
nia după ce televiziunea Asahi a fil-
mat un episod al emisiunii „Jinsei
no Rakuen” („Paradisul vieţii”) în
anul 2006, menţionând şi numărul
mare de pisici care trăiesc acolo.
Aceasta nu a de venit însă cu ade  -
vărat faimoasă decât după ce tele-
viziunea Fuji a filmat, în acelaşi an,
filmul „Nyanko: The Movie” („Nyan -
ko” este un joc de cuvinte pe baza
onomatopeei nyan, care în limba ja -
poneză denotă mieunatul pisicilor).
„Nyanko” a urmărit po vestea unui
motan de pe insulă, Jack Urechiuşă-
Culcată (Tare Mimi Jack) şi a devenit
atât de popular, încât Fuji a lansat
încă trei filme despre Jack, ultimul
apărut în anul 2010. În prezent se
lucrează la al cincilea film al seriei,
care va fi narat de actriţa Masami
Nagasawa.

După renumele obţinut dato -
rită televiziunilor Asahi şi F uji, iu-
bitorii de pisici de pretutindeni au
început să vină pe insulă „în că u -
tarea lui Jack”. Au apărut suveniruri
şi excursii tematice, iar turismul din
zonă a început să se dezv olte. Din
păcate însă, Jack Ure chiu şă-Culcată
a murit înaint e de tsunami-ul din
anul 2011.





Prietenos, energic, rar
agresiv, uşor de între ţi -
nut, cu un cap prea ma -

re pentru un corp atât de mic şi cu
un nume derutant, P orcuşorul de
Guineea (Cavia porcellus) sau co -
ba iul este astăzi unul dintre cele
mai domestice animale de com-
panie.

Habitat şi origine

Cavia porcellus este o specie
de rozătoare care nu trăieşt e în
sălbăticie, ocupând mai degrabă o
nişă ecologică similară cu a tau-
rinelor. Iarba şi alte forme de ve ge -
taţie constituie hrana lor de zi cu zi,
sunt animăluţe sociabile, trăiesc în
grupuri mici de cât eva scrofiţe, un
vier şi puii. Nu îşi stochează hrana,
migrează în grupuri, nu îşi construi-
esc grupuri noi, ci mai degrabă le
ocupă pe ale altora. Sunt observate
mai greu de prădători, fiind animale
crepusculare, active la răsărit şi la
apus.

Porcuşorii au fost domesticiţi
în anii 5.000 î.Hr ., de triburile din
regiunea munţilor Andes din Ameri -

ca de Sud - acum Columbia, Ecu a -
dor, Peru şi Bolivia -, care îi creşteau
pentru blană şi pentru carnea lor ,
considerată în acele vremuri o de li -
catesă. Dat f iind faptul că nu sunt
nici porci şi nici nu au originea în
Guineea, vă întrebaţi de unde den-
umirea micului rozător. „Porcuşor”
provine de la aparenţe: cap mare
comparativ cu restul corpului, gât
şi coadă scurte, emiterea de sunete
similare suinelor şi obiceiul de a
mânca mereu. Iar „Guineea”... pen-
tru că la sfârşitul secolului al XVI-
lea a fost adus de negustori în Eu-
ropa, trecând pe coasta Africii de
Vest, prin Guineea - iniţial, în ţările
în care se făcea comerţ cu Porcuşori
de Guineea, mai ales în F ranţa şi
Marea Britanie, doar cei înstăriţi îşi
puteau permite luxul de a întreţine
acest animal.

Regina Elisabeta I a Marii Bri-
tanii a fost printre primii proprietari
de porcuşori, acest lucru crescân -
du-le mult popularitat ea în rândul
aris tocraţilor. La sfârşitul celui de-al
doilea Război Mondial, a devenit şi
mai popular, fiind folosit tot mai des
în laboratoare pentru experimente
medicale şi biologice. Undeva, pe la

sfârşitul secolului al XIX -lea a fost
înlocuit de şoareci şi şobolani.

Din punct de v edere lexical,
de numirea ştiinţifică - Cavia Porcel-
lus - a suferit multe modificări - Ca -
via, la origine, înseamnă şobolan.
Fac parte din ordinul Rodentia, care
cuprinde peste 300 de f amilii şi
3.000 de varietăţi. Are o greutate de
700-1.200 g şi măsoară 20-25 cm.

Sunt animăluţe digitigrade
(se sprijină pe degeţele în mers), au
patru degete cu unghii relativ mari
şi curbate la membrele ant erioare
şi, comparativ cu alte rozătoare, nu
poate sta pe membrele posterioare,
nu se poate căţăra şi nici nu îşi f o -
lo seşte lăbuţele ant erioare pentru
a ţine hrana.

Alimentaţie

Habitatul lor natural le per -
mite acestor porcuşori să aibă o
dietă mult mai variată, spre deose-
bire de alte rozătoare, deşi există şi
hrană specială pentru ei. În schimb,
este esenţială suplimentarea raţiei
cu vitamina C, deoarece, la fel ca la
om, porcuşorii nu o po t sintetiza.
Pentru un por cuşor matur, nece-
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PORCUŞOR DE GUINEEA

„Aristocratul” de la curtea reginei
de Miruna Chiriac
miruna.chiriac@petzoom.ro



sarul este de 10-30 mg pe zi, iar
pentru scrofiţele gestante sau lac-
tante, pentru pui şi pentru porcuşorii
bolnavi, necesarul se dublează (20-
60 mg pe zi). Hipo vitaminoza D îşi
face simţită prezenţa prin letargie,
slăbiciune, apatie, întâr zieri ale
creş terii, sare în loc să păşească,
articulaţii mărite în v olum, refuzul
hranei, pierdere în greutate, diaree,
blană aspră, sensibilitat e la atin-
gere, infertilitate şi chiar moarte.

Amestecurile destinate roză -
toa relor au în general o cantitat e
insuficientă de vitamina C. De ace -
ea, dieta este suplimentată cu fruc -
te, legume, verdeţuri. Porcuşorul ro -
ză  tor poate consuma fără nicio
pro   blemă morcovi, mere, portocale,
roşii, conopidă, frunze de ţelină var -
ză, însă având grijă să nu îl trans -
formaţi într-un balon cu blăniţă.

Când vine v orba de hrana
uscată, este important să ţineţi cont
când aţi desfăcut ambalajul, căci
după trei luni, aceasta îşi pier de o
parte din valorile nutritive. Pentru a

avea o dietă echilibrată, cu calciu şi
magneziu, e bine să îi introduceţi în
dietă şi fân. Apa se v a lăsa la dis -
creţie, la temperatura camerei, iar
adăpătorile se vor curăţa regulat.

Întreţinere

Fiind rozătoare foarte sensi-
bile la variaţiile de temperatură, este
importantă plasarea cuştii într-un loc
uscat, aerisit, fără curenţi de aer.

Pentru a se putea desfăşura
în voie au nevoie de un minim de
spaţiu: dacă este un singur por  cu -
şor: 30x36 cm, iar pentru doi 30x50
cm. Rumeguşul îl put eţi folosi ca
aşternut. Acesta are a vantajul că
este lipsit de praf, com parativ cu
talaşul. Pentru ca rumeguşul să nu
poată părăsi incinta cuştii, est e
nevoie de un prag de câţiv a cen -
trimetri şi care să înconjoare mar -
ginile acesteia. Pentru că le pla ce
să scormonească, e bine să le
dotaţi cuşca cu o cutie de lemn sau
carton în care să se poată ascunde. 

Săptămânal, trebuie să aibă
loc ritualul de curăţare a cuştii, iar
dejecţiile se îndepărtează zilnic. 

În mod natural, trăiesc în gru -
puri, de aceea au ne voie de foarte
multă atenţie. Dacă ştiţi că nu v eţi
avea destul timp pentru el, ar fi bine
să aveţi cel puţin doi por cuşori.
Puteţi încerca perechi de scr ofiţe
alături de masculi castraţi. Nu este
indicat să f ie întreţinuţi alături de
alte specii de r ozătoare, deoarece
creşte riscul de îmbol năvire. Con-
form unor studii, acest ea arată că
se pot ţine în aceeaşi cuşcă alături
de un iepuraş, dar trebuie să se ţină
cont de cerinţele nutri ţionale ale
fiecărei specii în parte.

Are ochişorii mari, lim pezi,
strălucitori. Este activ, robust, dar
nu gras. Ocazional trebuie să îi
verificaţi nasul, gura şi urechile.
Acestea trebuie să f ie curate şi us-
cate, dar nu crăpate. Blana trebuie
să fie strălucitoare, fină la varietăţile
cu părul lung şi mai aspră la cele
cu părul scurt. Pielea nu trebuie să
prezinte cruste, inflamaţii, răni sau
râie. Excrementele trebuie să fie tari
şi uscate. Orice abatere de la nor -
mal poate fi indiciul unei infecţii gas-
tro-intestinale.
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Reproducerea
Ciclul estral: 16 zile; durata:

20-24 ore; gestaţia: 65-70 zile;
numărul de pui fătaţi: 2-5; greu-
tatea la naşt ere: 50-145 grame;
pe rioada de alăptare: 4 săp tă mâni;
speranţa medie de viaţă: 5-7 ani.



PAPAGALI

Acolo unde curcubeul se arată zilnic
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

Unii încep prin a căuta
nume despre care alţii
spun că-s banale, Coco

ori Kiki, alţii prin a cumpăra cărţi de
specialitate de mii de eur o. Asta
face diferenţa dintr-un crescător de
ocazie şi un pasionat de coloratele
păsări exotice. Autodidact, arădea -
nul Attila Haras a devenit cu timpul
expert în papagali, iar acum deţine
peste 100 de exemplare. Sacrificiile
nu au fost puţine, dar, astăzi, când

priveşte înapoi, arădeanul nu re -
gretă nimic. E mândru de „creaţia”
sa. S-a specializat luând modelul
german, „contaminându-şi” întrea -
ga familie cu „virusul” papagalilor .  

O pasiune contagioasă

În urmă cu 12 ani, A ttila Ha-
ras a plecat la muncă în Germania,
dar a ştiut că nu v a rămâne acolo.
Atracţia pentru păsările a căr or

inteligenţă, spune el, o subestimăm
o are demult. Ideea de crescăt orie
i-a încolţit însă în mint e la vederea
unei perechi de Roselle (Platycercus
eximius), într-un magazin de pr ofil
din Germania. În 2002, a f ost la o
expoziţie de păsări e xotice şi, din
acel moment, „micr obul” i-a intrat
în sânge. Totuşi, a abordat politica
pa şilor mărunţi şi… int eligenţi. Îna -
inte de t oate, şi-a făcut r ost de o
sumedenie de cărţi de specialitate,



reviste şi CD-uri cu şi despre papa-
gali. „Toate adunate m-au costat
vreo 2.500 de euro şi nu aveam lu -
a tă nici măcar o v olieră. În 2003,
am început să cumpăr păsări şi de
atunci nu m-am mai oprit. Nici acum
nu mă crede soţia, când îi spun:
«Mai luăm doar specia asta şi gata».
Ce am muncit în Germania am băgat
în crescătoria de acasă. A trebuit să
mă împart între munca de af a ră şi
papagali”, povesteşte ară deanul.

În prezent, în crescăt oria lui
Attila trăiesc pest e 100 de e xem-
plare din mai mult de 20 de specii
de papagali, între care: Ara (Ara ara-
rauna), Jako (Psittacus Erithacus),
Amazon (Amazona Aestiva), Nemes
(Eclectus Roratus), Roza Kakadu
(Eolophus Roseicapilla), Senegal
(Poicehalus Senegalus), Marele Ale -

xandru (Psittacula Eupatria) Micul
Alexandru (Psittacula Kara meri),
Ara  tinga cu bur ta portocalie
 (Ara  tinga Jandaya), Aratinga Soare-
lui (Aratinga Solstitialis) şi Nimf a
(Nymphicus Hollandicus). 

De dragul f iului lor, părinţii,
oameni simpli de la ţară, au devenit
şi experţi în creşterea şi înmulţirea
păsărilor exotice. Instruirea o făcea
Attila, cu ocazia vizit elor de acasă,
dar, mai ales, telefonic. Desigur, toa -
te operaţiunile grele îi reveneau fiu-
lui. Cel puţin la început.

Timpul, calculat în papagali

Creşterea papagalilor e o în-
deletnicire laborioasă, care cere
multă atenţie, timp şi dedicare. Cele
mai grele atribuţii ale crescătorului

de papagali sunt înmulţirea păsă -
rilor din specii rare şi creşt erea lor
de mână. „Când nu e sezon de pui,
programul nu e chiar atât de încăr  -
cat. Dacă ai mai multe serii de pui,
nu le poţi face un program asemă -
nă tor. Totul se trece pe caiet, cu ore
şi specificaţii pentru programul de
hrănire”, explică împătimitul cres -
cător.

Pasiunea pentru păsările mul-
ticolore l-a costat mult. Până în
2007, în crescătoria din Arad doar
s-au investit bani şi, de atunci şi
până în prezent, mare par te din ce
s-a câştigat s-a reinvestit în noi ex-
emplare (în calcule intră şi rata de
mortalitate) şi amenajarea sau re -
con diţionarea volierelor. „Dacă nu
a veam această pasiune, astăzi a  -
veam o casă în plus… Apoi, orice
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concediu s-a calculat în papagali”,
mărturiseşte Haras. 

În 2007, Attila s-a înscris într -o
asociaţie dedicată îm pătimiţilor
crescători de păsări exotice, cea mai
mare din Germania (V ogelfreunde
Achern). Aici a cunoscut specialişti,
a căror vastă experienţă este ne -
preţuită pentru arădean, şi alţi zeci
de crescători, ce-i drept mai toţi din
afara României. Sub tut ela aso -
ciaţiei, crescătorii reuniţi organi -
zează expoziţii de păsări exotice de
amploare. Lunar, în Germania, t oţi

„meseriaşii” se strâng pentru a dez-
bate teme de int eres. Acest con-
tinuu schimb de e xperienţă presu -
pune achitarea unei co tizaţii
sim bolice din par tea membrilor, în
timp ce asociaţia investeşte înzecit
în specializarea acestora. 

La capitolul „Ştiinţa creşterii
papagalului”, în ţara noastră există
prea puţină documentaţie. „Ducem
lipsă de specialişti în papagali. La
noi, cărţile de specialitat e sunt
subţiri... pare că sunt scumpe drep-
turile de aut or. Măcar de am tra-

duce munca celor din afară”, spune
cu regret crescătorul.

... şi totuşi, un gram de prac -
tică face cât o grămadă de t eorie.
Când vorbim de păsări exotice, cu-
vântul potrivit este varietate. Condi -
ţiile de viaţă dif eră de la specie la
specie, iar volierele sunt amenajate
ţinându-se cont de asta. În timp ce
unele păsări se adap tează mai uşor
la variaţile de tem peratură, altele,
mai sensibile, au nevoie şi de boxă
interioară, încăl zită, dar şi de bo xă
exterioară. Acestea sunt legate între
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ele printr-un gemuleţ, astfel încât
papagalii să aleagă mediul în care
se simt mai bine. În boxele încălzite,
temperatura variază între 12 şi 20
de grade Celsius. De orice specie
ar aparţine, papagalul adoră să aibă
la dispo ziţie un spaţiu cât mai mare,
pe ca re, neapărat, să-l îm partă cu
alt îna ri pat. 

Papagalii sunt păsări in te li -
gente şi jucăuşe, astf el că se dau
în vânt după ciuguleală şi au nevoie
de lucruşoare cu care să se amuze.
În consecinţă, în v oliere, amena jă -
rile vor consta în butuci, crenguţe,
bucăţi de lemn, pietriş f in şi orice
alte aranjamente care să facă căsu -
ţele coloraţilor cât mai primit oare.

Cu puii, răbdare şi tutun 

Cel puţin o lecţie de viaţă le
dau papagalii oamenilor: rămân îm  -
preună pentru totdeauna - asta doar
dacă unul dintre parteneri nu dispare
din cauze biologice. Numă rul ouălor
depuse diferă în funcţie de specie.
Spre exemplu, o femelă de Marele
Alexandru poate depune chiar şi cinci
ouă, în tim p ce alte păsări depun
două-trei. Puii de papagal trebuie
dădăciţi cu multă răbdare până a f i
înţărcaţi. Hrănirea la mână est e o
sarcină grea, care poate dura 10-12
săptămâni, depinde de specie. „La
început, puii trebuie hrăniţi din două
în două ore. Practic, te transformi în
zombi, pentru că zi, noapt e, fără
pauză, eşti de serviciu. Pentru papa-
gali trebuie să t e trezeşti mai ce va
ca după copiii mici. Fiecare pasăre
trebuie cântărită zilnic, ca să v ezi
dacă a pus în greutat e cât trebuie”,
explică Haras.

Puii care se sco t din cuib şi
se cresc cu mâna sunt îmblânziţi şi
socializaţi. Attila spune că îi creşt e
cu mâna pentru că t oţi cei care-şi
caută păsări vor ca acestea să f ie
blânde şi jucăuşe. Pr ocesul peda-
gogic începe la maxim trei săp tă -
mâni, atunci fiind şi momentul ine -
lării puilor (mark er permanent de
identificare). „Dacă se scot mai târ -
ziu, nu se mai po t inela, iar dacă
sunt inelaţi şi apoi lăsaţi în cuib, pă -
rinţii le vor muşca piciorul. P entru

ei, inelul e un corp străin care tre-
buie luat jos”, afirmă crescătorul. 

Oratori, dar nu 
pentru oricine

Orice papagal are darul v or-
birii, însă nu toţi îl împărtăşesc omu-
lui (cel puţin nu când vrea acesta
din urmă). Pentru a-şi arăta talen-
tele de oratori, papagalii trebuie să
fie iniţiaţi. Cine crede că va cumpăra
un papagal care va spune de la bun
început „picanterii” la comandă se
înşeală. Haras spune că unele spe -
cii sunt mai vorbăreţe din fire. S-ar
zice că Jako e bun orator. Papagalii
învaţă graiul de la vâr ste fragede,
dar uneori primele cuvint e se lasă
aşteptate. 

Cum e ataşat profund de pa-
pagalii lui, arădeanul nu concepe
să nu-i selecteze riguros pe cei care
vor să-i cum pere păsările. Măr tu -
riseşte că ştie ce fel de specie i s-ar
potrivi fiecărui client, şi asta în
funcţie de întrebările pe care le pu -
ne. Dacă „profilul” nu corespunde
caracterului păsării, Haras îi sfătuie
să-şi ia gândul, întrucât nu crede că
vor convieţui bine îm preună: „Oa-
menii vor ca papagalii să vorbească,
dar să nu f ie gălăgioşi. M-am mai
sfătuit cu soţia şi zicea să nu f iu
atât de exigent cu cumpărătorii, dar
pur şi simplul nu pot fi altfel”, expli -
că crescătorul. 

Îi sfătuieşte pe cum părători
să ia două păsări, pentru că papa-
galii trăiesc cel mai bine în doi. Attila
mai spune că un viitor proprietar de
papagali trebuie să fie conştient de
faptul că are de-a f ace cu suflete,
avide de atenţie şi dragoste din par -
tea omului. Arădeanul ar mai dori
să crească o grămadă de specii, de
care se declară fascinat, dar e con -
ştient că o extindere a crescă toriei
de „curcubee” ar însemna să-şi îm -
partă prea mult at enţia. Or, nu se
riscă să neglijeze vreunul. „Pe cine
colecţionează timbre ori antichităţi
nu-l doare nimic când îşi ia mai
multe. Poate, doar la buzunar. Dar
pe mine m-ar durea să nu mă po t
o cupa bine de păsările mele”, con -
cluzionează Attila Haras.



ŞOIMUL CU BOT LUNG

„Năsosul” din acvariu
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro



Şoimul cu Bo t Lung
(Oxycirrhites typus)
sau Neroada cu

Carouri (cum mai est e cunoscut
în România - în vestul Europei, de-
numirea comună f iind Peştele
Trompetă) este unul dintre cei mai
spec taculoşi peşti marini nepre -
tenţioşi, fiind recomandaţi şi
începătorilor în acvaristica mari -
nă. Agil, adaptabil, rezistent la boli
şi destul de robust pentru dimen-
siunea sa (9-15 cm), are reputaţia
unui peşte semiagresiv, însă dacă
acvariul este populat cu peşti
paşnici şi mai mari decât el (şi
este lipsit de cre veţi, îndeosebi
Crevetele Mentolat - Lysmata
wundermani -, pe care-i devorea -
ză ca pe o delicatesă!), îi veţi ob-

serva caracterul pa -
cifist. În general,
nu este o idee
bună să se ames -
tece mai mulţi

şoimi (chiar dacă
nu sunt din aceeaşi

specie, adică Pătat,
Falco sau Ar c Eyet) -,

pentru că sunt t erito-
riali.

Este reco-
mandat ca
apa din ac-
variu să aibă

temperatura de 26° C, să f ie
alcalină (pH 8,4), cu o densitat e
cuprinsă între 1018 şi 1022 (apă
sărată). Se recomandă să f ie
crescut în acv arii încă pătoare
(peste 115 litri) şi, în ciuda
reputaţiei lor de „peşti secretoşi”,
care preferă să stea ascunşi, se
adaptează rapid şi în acv ariile
bine luminate - cu toate acestea,
introduceţi în de corul acvariului
crevase şi alt e forme de decor
bentonic în care se pot ascunde. 

Descoperit de ihtiologul
olandez Pieter Bleeker, în anul
1857, Şoimul cu Bot Lung trăieşte
în recifele coraliere, în zone cu
curenţi puternici, la adâncimi de
10-100 m, în regiunea Indo-Pa -
cifică, Marea Roşie, Panama, Ja -
ponia, Hawaii, coasta estică a
Africii şi în treimea inf erioară a

Mării Cortez, din nordul Columbiei
până în Galapagos. Până acum,
nu s-a reuşit înmulţirea în acvariu
- perechea s-a f ormat, a depus
icrele, dar puii n-au atins maturi-
tatea (pentru perseverenţi, se re -
comandă introducerea a doi peşti
cu aproximativ aceeaşi dimensi-
une, însă trebuie urmărit dacă
unul dintre aceştia nu dezv oltă
comportament de respingere - la
naştere, Şoimul cu Bot Lung este
femelă, ulterior unele exemplare
transformă în masculi). P oate a -
tinge vârsta de 8 ani. Sunt “peşti
cu personalitate”, fiind extrem de
posesivi cu locul lor pref erat din
acvariu. În mediul natural trăiesc
în grupuri mici, f ormate dintr-un
singur mascul şi trei-şase femele.
Ca şi alţi şoimi, şi „Năsosul” îşi
utilizează înotătoarele pectorale
pentru a „sta” pe marginile pie -
trelor sau coralilor, părând că se
odihneşte sprijinit pe „mâini”. Es -
te un peşte spectaculos nu doar
datorită coloritului său, ci şi pen-
tru schimbările de viteză în timpul
deplasării, fapt pentru care şi-a
câştigat încă o poreclă: „P eştele
exploziv” - din cauza „sprinturilor”
de jos înspre suprafaţa apei, ac-
variul trebuie dotat obligatoriu cu
capac. Un avertisment suplimen-
tar: acvariştii americani îi mai
spun „jumper fish” (peştele să -
ritor), înţelegeţi deci de ce e
necesară acoperirea acv ariului.
De altfel, tocmai prin dorinţa sa
de a avea la dispoziţie un spaţiu
generos e argumentată şi reco-
mandarea ca aceşti peşti să f ie
crescuţi în acv arii marine de di-
mensiuni mai mari.

La început, acest peşte era
rar şi scump, însă acum este rela -
tiv accesibil, ceea ce este o veste
bună pentru pa sionaţii de acvarii
de recif - în România, un exemplar
costă apro ximativ 200 de lei
(preţul pare o transformare în mo -
neda naţională a valorilor cu care
se vând în alt e ţări - de pildă, în
SUA, un exemplar ajuns la matu-
ritate se comer cializează cu 60
de dolari). Cam asta ar f i sinteza
poveştii cu „Năsosul”.
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Un acvariu cu puţină
apă. La geamul din faţă
se iţeşte un cap masiv,

rotunjit, cu f igură tâmpă şi gură
imensă, înconjurat de o „cor oană”
de branhii externe. Arătarea aduce
cu o conopidă murată. Priv esc vie -
tatea din acv ariu, apoi îmi înt orc
privirea către Gabriel V ele, un băi -
mărean pasionat de amf ibieni, şi-l
întreb, mai mult din priviri: „Ce-i
mirătura asta?” - în dialect mor o -
şenesc, „mirătură” e sinonim cu
„arătare ciudată”. „Axolot mexican”,
sunt lămurit - pentru statisticieni şi
riguroşi, Ambistoma mexicana.

Viaţa în captivitate

Axolotul mexican (Ambistoma
mexicana), numit şi Salamandra
mexicană, este o ciudăţenie a na-
turii din multe puncte de vedere. Pe
lângă aspectul preistoric are câteva
însuşiri remarcabile. Populaţia de
axoloţi din captivitate depăşeşte cu
mult numărul de e xemplare care
trăiesc încă libere. În mediul natural,
axoloţii mai pot fi întâlniţi astăzi în -
tr-un singur lac, în centrul Mexicului:
Xochimilco. La extincţia lor au con-
tribuit decizia de asanare a princi-
palului habitat, lacul Chalco, dar şi…
dieta aztecă (axolotl erau vânduţi la
piaţă, ca produs alimentar). 

Este un amfibian masiv - ceea
ce înseamnă că duc o viaţă dublă,
atât în apă, cât şi pe uscat (sala-
mandrele îşi încep viaţa în apă, iar
la maturitate petrec t ot timpul pe

solul umed al pădurilor) -, cu aspect
de triton mare, cu respiraţie dublă,
atât prin branhii, cât şi prin plămâni,
care se hrăneşt e cu orice animal
destul de mic să-i intre în gură
(viermi, insecte, peşti sau amfibieni
mai mici). Hrănirea se produce prin
aspirarea micilor vietăţi.

Sunt simplu de crescut în
captivitate. Apa în care se ţin nu tre-
buie să depăşească 40 cm adân -
cime şi nu au ne voie de încălzitor.
Din contră, vara au nevoie de apă
rece (16-18° Celsius), iar pentru
asta terariştii folosesc un „sist em
de răcire” foarte simplu: pun cuburi
de gheaţă în acvariu. 

Important este substratul. In-
dicat este să se f olosească nisip
mărunt, dintr-un motiv destul de
simplu: axoloţii sunt numiţi şi „aspi-
ratoare de acvariu” datorită modului
hulpav de a prinde hrana. Odată cu
hrana se înghite şi o cantitate apre -
ciabilă de substrat şi dacă pietrele

sunt prea mari, nu pot fi eliminate,
acest lucru ducând chiar la moartea
axolotului. Dacă înăl ţimea acvariului
trebuie să fie mică, nu acelaşi lucru
îl putem spune despre lungimea şi
lăţimea lui, care trebuie să cores -
pundă unor animale de 40 cm lun -
gime, atât cât cresc ax oloţii. Filtrul
de curăţire a apei trebuie ales mai
mic în comparaţie cu acvariile pen-
tru peşti, pentru că Ambistoma
mexi cana preferă apele lipsit e de
curenţi şi valuri. 

Axolotul mexican, a cărui
formă adultă este cea de Salaman -
dră tigru, are capacitatea deosebită
de a se putea reproduce atât în sta-
diul larvar, cât şi în stadiul de sa -
lamandră. „Am cumpărat o pe reche,
pentru că vreau să-i în mulţesc. Am
pus două pietre mari plat e în ac-
variu, unde îşi po t depune ponta.
Este foarte important să mut adulţii,
altfel există riscul să-şi mănânce
progeniturile. Prima pereche pe care
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AXOLOTL

Viaţa dublă a unei ciudăţenii preistorice
de Daniel Purcaru
daniel.purcaru@petzoom.ro



am cumpărat-o va rămâne în acest
stadiu, iar o par te dintre pui vreau
să-i duc până în stadiul de sala man -
dră. Pentru asta au ne voie de mai
multă sare în apă şi hrană formată
exclusiv din inimă de vită şi tiroidă”,
a mai menţionat Gabriel Vele.

Iubire cu argumente 
raţionale

Teraristul băimărean susţine
că s-a îndrăgostit de aceste animale
în urmă cu mulţi ani, „ele v fiind şi
citind atlasul zoologic. Nu ştiam pe
atunci că se po t creşte în acvariu.
Noţiunile mele legate de teraristică
erau sumare. În urmă cu patru ani,
am întrebat la un petshop dacă se
pot aduce, dar m-am lăsat păgubaş
când am aflat preţul. Mi se cereau
100 de eur o pentru un ax olot”. A
continuat apoi să caute pe internet
informaţii despre aceşti amf ibieni
şi, cu cât a aflat mai multe, cu atât
îşi dorea mai mult să-i aibă acasă.
„Până la urmă, în magazin preţul a
scăzut la 50 de eur o şi deja îmi
făceam calcule. Norocul mi-a surâs
în urmă cu cât eva luni, când am
făcut o plimbare în Ungaria şi am
găsit la un preţ foarte bun, sub 50%
din cel perceput în sistemul comer-
cial din R omânia. Nici nu am stat
pe gânduri şi am cum părat o pe -
reche”, a explicat băimăreanul Gabi
Vele începuturile a venturii lui în
lumea amfibienilor.

Adevăratul motiv pentru care
axoloţii sunt crescuţi în captivitat e

îl reprezintă însă capacitat ea lor
uimitoare de a-şi regenera părţi
lezate ale corpului, conf irmă băi -
măreanul. „M-a atras enorm la axo -
loţi posibilitatea lor mare de re-
generare. Dacă le tai un picior , le
creşte altul la loc - şi nu e xagerez
cu nimic când spun asta! Sunt ca-
pabili să-şi refacă inclusiv părţi ale
măduvei spinării şi ale creierului.
Sunt absolut uimitori! De mulţi ani
sunt studiaţi în captivitat e pentru
calităţile lor şi se încearcă aplicarea
în medicină a secret elor axoloţilor.
Din informaţiile pe care le deţin, în
urmă cu un an s-a reuşit fabricarea
unei creme f olosite în ar surile de
piele, cremă produsă ca urmare a
cercetărilor efectuate pe axoloţi”, a
mărturisit Gabriel Vele. 

Ambistoma mexicana poate

fi, aşadar, un pet ideal pentru cei
îndrăzneţi şi dornici să încer ce noi
provocări în ale teraristicii, mai ales
că pot explora, chiar dacă pentru
început doar la nivel de amatori, un
univers extrem de incitant al cu -
riozităţilor zoologice. La f inal, un
bonus cu iz anecdo tic: deşi eu-
ropenii i-au importat în 1863, când
şase exemplare adulte de axolotl au
fost transportate din Mexico City la
Jardin des Plantes, în Paris, această
vietate a fost popularizată mai in-
sistent de-abia de la o dată mai
recentă, de către cunoscuta revistă
umoristică americană „Mad”, care,
într-un număr din anul 1958, a pu -
blicat un poem despre axolotl, ca o
parodie la poemul „M-am plimbat
singur, ca un nor”, al lui William
Word sworth.
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În concepţia populară de
bo găţie materială se regă -
sesc, de obicei, obiecte pe

care le considerăm preţioase. Fie
că sunt bijuterii, tablouri sau obiecte
de artă, mai toţi visăm la acest ea,
unii dedicându-şi chiar întreaga
viaţă pentru a intra în posesia lor .
Fie că aleg să sape după aur în
munţi, să fure de la cei bogaţi sau
să se scufunde în abisul mărilor
pentru comori, mulţi oameni uită
însă de bogăţiile din ogradă, de su-
fletele de lângă ei. Cu e xcepţia va -
lorii sentimentale de necont estat,
se întâmplă totuşi câteodată să ai
alături un companion extrem de va -
loros şi în sensul pecuniar al t er-
menului, motiv pentru care am rea -
lizat un t op al celor mai scum pe
animale de companie care au f ost
vândute vreodată - pe considerent
că, măcar din punct de vedere eco-
nomic, valoarea reală este stabilită
doar de preţul încasat ef ectiv :). În
acest top nu am inclus „e xcen tri ci -
tăţile”, de genul lei albi, sau vietăţi -
le care nu sunt crescute ca animale
de companie, ci ca animale domes-
tice sau utilitare.

10. CHINCHILLA. Cel mai
scump animăluţ cu blană, crescut

în mod uzual ca animal de com pa -
nie, este Chinchilla. Chiar dacă pot
fi achiziţionate exemplare la preţul
de 20 de dolari, v aloarea acestora

poate să se ridice la 300 de dolari,
în cazul exemplarelor cu un colorit
deosebit al blănii (negru, bej-violet,
negru cu alb, violet, violet cu negru,
ciocolatie).

9. ŞOPÂRLĂ. La acest capitol
ne-am axat pe şopârlele care sunt
crescute în terarii, pentru că altf el
v-am anunţa preţul unui „dinozaur”,
numit Monitorul de Nil sau Varanul
de Nil (Varanus niloticus), vândut la
preţul de 1 milion de dolari, însă a -
cesta nu este crescut de terarişti, şi
nu doar din cauza preţului, ci şi a di-
mensiunilor (poate atinge lun gimea
de 8 metri!). Idem pentru Monit orul
Papuan (Varanus salvadorii), care
ajunge la aceeaşi dimensiune. Reve -
nind pe planeta Pământ şi la reptilele
care sunt crescute în terarii, în maga -
zinele de specialitate, cea mai scum -
pă şopârlă este Mexicana cu Mărgele
(Heloderma horridum), un exemplar

adult - şi v eninos! - costând 1.000
de dolari.

8. IEPURE. Un „urechiat” din
rasa Neozeelandez Alb a fost vândut
la o licitaţie în Ohio (SU A) cu suma
de 5.000 de dolari. Deşi la noi aceşti
iepuri se vând cu câteva zeci de lei,
exemplarul care a atins preţul record
era un mascul adult, deosebit. Rasa,
formată din încru ci şarea Uriaşului
Belgian cu rezultatul unei mutaţii a
Neo zee lan dezului roşu - un exemplar
albinos -, este una dintre puţinele
rase specializate de carne, însă cum -

părătorul nu l-a achiziţionat, în mod
evident, pentru ciulama.

7. PEŞTE. Sigur, diverse surse
de informare avan sează preţuri care
mai de care mai ameţitoare privind
valoarea unui anumit peşte, însă în
privinţa peştilor de acv ariu vom
menţiona cea mai mare sumă plă -
tită vreodată pentru unul: 20.000
de dolari pentru un Înger Nar cotic
(Centropyge narcosis), specie de

doar 5,5 centimetri. Ex emplarul a
fost capturat de către renumitul
scafandru-colector Rufus Kimura şi
vândut la preţul de mai sus (ş i a
cărui poveste a putut f i citită în
numărul trecut al revistei noastre).
Restul sunt… legende.

6. ŞARPE. Oricine este intere-
sat de şerpi rari şi, evident, scumpi,
a aflat de Bob Clark, el fiind respon-
sabil pentru reproducere unora din-
tre cele mai scum pe reptile din lu me.
Specialist în Pit oni Regali (Py thon
regius), herpetologul a creat o v er-
siune dungată, est etică, preţul de
vânzare fiind 5.000 de dolari. Însă
cel mai scum p şarpe vândut
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vreodată de Clark a f ost un Pit on
Regal Alb, pentru care a primit suma
de 40.000 de dolari.

5. PISICĂ. În 1998, o lon do -
neză a plătit 41.435 de dolari pe
Cato, o femelă din rasa Bengal, a -
ceasta fiind cea mai scumpă pisică
din lume, chiar dacă se vehiculează

faptul că o pisică din rasa Ashera,
creată de către geneticieni, se co -
me rciali zează cu sume cuprinse în-

tre 4.000 de dolari şi 1 00.000 de
dolari. În mod normal, un exemplar
reuşit din rasa Bengal, supranumită
şi Pisica Leopar d, este estimat la
1.000 de dolari - 25.000 de dolari.

4. MAIMUŢĂ. Cele mai costi -
sitoare primate care sunt crescut e
de iubitorii de animale de companie
sunt cimpanzeii. Aceste maimuţe,
mai exact specia de Cimpanzeu Pitic

sau Cimpanzeul Zvelt - Bonobo (Pan
pa niscus) -, pot costa peste 50.000
de dolari, poate şi datorită longevităţii
lor în captivitate (60 de ani).
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1. CÂINE. Un pui de Mastif f
Tibetan în vârstă de 11 luni, numit
Hong Dong (Big Splash), a fost cum -
părat de un baron al cărbunelui cu
incredibila sumă de... 1,5 milioane
de dolari. Preţul a fost motivat prin
decizia specialiştilor în această rasă
canină care au decretat că Hong
Dong este un exemplar perfect. Ca
o modalitate de a-şi arăta po tenţa
fi nanciară, bogaţii Chinei îşi cum  -
pără exemplare de Mastiff Tibetan,
care reprezintă un nou simbol al
statutului lor social. Aceşti câini sunt
descendenţii celor deţinuti de tribu -
rile nomade chineze, extrem de cu -
ra joşi (se luptă chiar şi cu tigrii!) şi
masivi (pot cântări chiar şi 1 30 de
kilograme). 

2. RĂDAŞCĂ. Cel mai mare
preţ plătit vreodată pentru o in -
sectă este 89.000 de dolari , o
sumă uimitor de mare pentru o
fiinţă foarte mică, o rădaşcă, banii
fiind plătiţi de un japonez la casie -
ria unui magazin de specialitat e.
S-a ajuns la un preţ astronomic nu
doar datorită pasiunii pe care o au
asiaticii pentru insecte, ci şi dato -
rită faptului că respectiva rădaşcă
avea lungimea corpului mai mare
decât standardul, fiind considerată
o raritate - sperăm, desigur, că ja -
ponezul nu ţine prin casă sprayuri
de gândaci.  

3. PAPAGAL. Aproximativ
80.000 de dolari (mai exact
300.000 de riali saudiţi) a plătit
un colecţionar kuweitian pentru un
Papagal Amazonian cu Ceafa Gal -
benă (Amazona auropalliata) - o
altă denumire a acestuia fiind Pa-
pagalul Amazonian cu Cor oană
Gal benă. De regulă, această spe -
cie, despre care specialiştii susţin
că este cea mai scum pă pasăre din
lume, se vinde cu sume cuprin se
între 18.000 de dolari şi 20.000
de dolari.

LOCUL I
LOCUL II

LOCUL III
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INEDIT

În industria de div ertis-
ment, de-a lungul timpului
s-a pus accentul pe ani-

male cu mult înainte de apariţia şi
dezvoltarea cinematografiei. Încă
din vremurile când singurele amuza-
mente se petreceau de doar câteva
ori pe an, când venea circul sau se
organiza bâlci, maimuţele, caii, câi -
nii sau elef anţii au reprezentat a -
tracţia principală pentru curioşi. De-
sigur, putem merge şi mai depar te
în trecut, în vremurile marilor im-
perii, când, spre e xemplu, luptele
cu lei erau motiv ca spectacolele de
la Colosseum să se „joace cu ca sa
închisă”. Extrapolând, am put ea
considera chiar şi grădinile zoologi -
ce o formă de divertisment, pe lân -
gă a fi un soi de colecţie educativ -
ştiinţifică. Prima grădină zoo logică
şi botanică din lume dat ează din
secolul XI î.Hr ., iar ba zele au f ost
puse de regele asirian Ashur-bel-kal.

Punând toate aceste premise
pe tapet, nu e deloc de mirare că,

începând cu momentul naşt erii ci -
ne matografiei, în secolul XX, ani-
malele au continuat să reprezinte o
muză şi un punct de atracţie. Fi reş -
te, de când cu legile privind protec -
ţia necuvântătoarelor, condi ţiile în
care animalele sunt folosite pentru
amuzamentul spectatorilor au de-
venit mai puţin agresive. Acestea fi-

ind spuse, ne-am propus să readu -
cem în atenţie câteva portrete me -
morabile pe care le-au făcut de-a
lungul timpului unele animale.

Vaca, cimpanzeul şi leul

Indiferent de anul în care ne-am
născut, cu toţii am intrat la un mo-
ment dat în contact cu minunata
lume a lui Oz şi lecţiile de viaţă pe
care Dorothy le învaţă pe drumul pa-
vat cu aur. Toto, căţelul ei, a f ost
singurul personaj care i-a stat pr o-
tagonistei alături de la bun început
şi până la f inal. Patrupedul a venit
pe lume o dată cu lansarea în 1900
a romanului „Minunatul vrăjitor din
Oz” de L. Frank Baum, iar până ca
Judy Garland să-i dea viaţă şi v oce
lui Dorothy în 1939, a mai existat o
ecranizare, care l-a transformat pe
Toto... într-o vacă. În 1910, vrăjitorul

de Roxana Grosu
roxana.grosu@petzoom.ro

Păşind pe 
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roşu



din Oz era t ema unui f ilm mut de
15 minute, care s-a pierdut de-a lun-
gul istoriei, însă prietenul cel bun al
fetiţei cu pantofii roşii a fost înlocuit
în adaptare cu văcuţa Imogene. În
varianta celebră cu Judy Garland,
To to nu a fost căţel, ci căţeluşă. Ac -
triţa patrupedă din f ilm a f ost un
ter rier pe nume Terry şi avea un sa -
lariu de 125 de dolari pe săptă -
mână (mai mult decât salariul me -
diu pe economie al unui Homo
Sa   piens Sapiens r omân din zilele
noastre...).

Un alt companion de nădejde
pe care iubitorii de filme l-au îndrăgit
a fost cimpanzeul Cheetah al lui
Tarzan. Filmul din 1 930 a făcut-o
celebră pe maimuţică în perioada
de aur a cinematografiei, iar Jiggs,
actorul care a jucat în pr oducţie, a
trăit 80 de ani, până în 20 11, su -
pravieţuindu-le chiar şi celor care
le-au dat viaţă lui T arzan şi Jane.
Cimpanzeul, care a devenit probabil
cel mai faimos exemplar al speciei
sale, a jucat de-a lungul vieţii în 50
de filme, ultimul r ol făcându-l în
1967, în „Doctor Dolittle”. 

Iar dacă t ot am pomenit de
doctorul pe care mulţi îl asociem cu
haiosul Eddie Murphy, trebuie spus

că originile sale se găsesc t ot în
literatură, ca şi vrăjitorul din Oz. Per-
sonajul a fost prezentat publicului
larg începând cu 1920, într-o serie
de cărţi pentru copii. Desigur , doc-
torul considerat a f i nebun pentru
că putea vorbi cu animalele a de-
venit mult mai cunoscut decât bunii
săi prieteni, însă trebuie adăugat că
maimuţa Chee-Chee a f ost jucată
în varianta din 1 967 a ecranizării
poveştilor de acelaşi cimpanzeu de-
venit celebru 3 7 de ani mai de-
vreme în „Tarzan”.

Dintre cei care au e xploatat
ideea de animale celebre şi apr o -

pierea sufletească a oamenilor de
necuvântătoare, Walt Disney pare
să conducă detaşat. Unul din exem-
plele grăitoare în acest sens est e
franciza „Regele Leu”, care s-a
născut după succesul avut în 1994
cu filmul animat. O montare după
scenariul gândit de R oger Allers şi
Rob Minkoff a venit în 1997, când
Disney Theatrical a pr odus un mu-
sical pe Br oadway. Spectacolul a
beneficiat de compoziţia originală a
lui Elton John şi, în urmă cu un an,
a devenit cel mai bine vândut show
pe Broadway al tuturor timpurilor. În
2013 s-au anunţat pr oducţii după
„Regele Leu” în Sydne y - Australia
(urmând ca spectacolul să aibă pre-
miera în decembrie), în Irlanda (ca
parte a unui turneu în Marea Bri-
tanie), iar începând cu acest martie
se va juca o montare şi în Brazilia
(evident, cu scenariul şi muzica in-
terpretate în portugheză).

Pisica şi calul

Ieşind din sfera Disney, însă
rămânând în planul musical-urilor ,
unul din cele mai mari spectacole
ale tuturor timpurilor, de care mulţi
au auzit chiar dacă nu l-au văzut
niciodată, este „Cats” al lui Andrew
Lloyd Webber - un sho w-emblemă
al Broadway-ului, inspirat dintr-o se-
rie de poeme ale laureatului cu No-
bel pentru Lit eratură, T. S. Ellio t.
Spec tacolul spune po vestea unui
trib de pisici numite Jellicles, care,
pe timp de noapt e, decid asupra
aşa-numitei „alegeri Jellicle”, în
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urma căreia o pisică ur că la Layer
Heaviside şi revine cu o nouă viaţă.
Având premiera în urmă cu 3 1 de
ani şi jucându-se până în 2000,
„Cats” este al doilea cel mai lon -
geviv spectacol din lume şi a f ost
tradus în peste 20 de limbi. Actriţa
Marlene Danielle, care a jucat per -
sonajul Bombalurina, este singura
care rămas în distribuţie încă de la
început până la ultima repre zen -
taţie din 2000, când a primit o se-
rie spe cială de aplauze pentru rol.
Spectacolul a rămas celebru în
timp, iar în prezent lumea îl aso cia -
ză cel mai adesea cu piesa „Me -
mory”, inter pretată de numeroşi ar -
tişti de primă mână, printre care şi
Barbra Strei sand.

Unul din animalele pe care
generaţia celor care au copilărit în
anii ’80-’90 şi-l amint esc cu mare
drag este frumosul şi inteligentul cal
Black Beauty. Ca mult e alte cele -
brităţi necuvântătoare, şi el a a -
parţinut literaturii înainte de a prin -
de viaţă în film - scriitoarea britanică
Anna Sewell lansa în 1877 romanul
la care a lucrat tim p de şapte ani,
fiind imobilizată la pat, şi care a
rămas singurul ei mare succes.
Cartea a f ost adaptată de f oarte
multe ori pentru micul şi marele
ecran, încă din 1 917 şi până în
1994, iar de-a lungul timpului a de-
venit un soi de manif est pentru
protecţia animalelor şi tratarea cu

blândeţe
a fiinţelor de orice f el.
Deşi nu a pornit la drum cu intenţia
de a targeta copiii, publicul tânăr a
fost şi a rămas cel care a contribuit
cu preponderenţă la îmbogăţirea
noto rietăţii aventurilor calului negru.

Câinele şi elefantul

Aducând discuţia mai aproa -
pe de zilele noastre, un căţel anume
a devenit celebru în urmă cu un an
şi pentru care presa de specialitate
a considerat că ar f i meritat să se
inaugureze o categorie la premiile
Oscar pentru animale. Uggie, pe nu-
mele său, şi-a făcut r olul vieţii în
producţia care a câştigat în 20 11
premiul pentru cel mai bun f ilm:
„Artistul”. Terrier, asemeni patru -
pedului din „Vrăjitorul din Oz”, Uggie
are în prezent 1 1 ani şi, deşi nu a

luat un
Oscar, Festivalul de la
Cannes i-a acordat un premiu Palm
Dog. Cu toate că mulţi nu au luat în
serios ideea de a-i aduce căţelului
o recunoaştere din par tea Acade-
miei Americane de Film, legenda
spune că ar fi existat totuşi un pre -
cedent - umblă v orba că, în 1 929,
la prima ediţie a premiilor Oscar ,
Ciobănescul German Rin Tin Tin a
întrunit cele mai multe voturi pentru
categoria „Celui Mai Bun Actor în rol
principal”. Uggie a primit numeroase
oferte să mai joace şi după „ Artis-
tul”, una din ele f iind „Apă pentru
elefanţi”, unde luminile ram pei nu
au căzut tocmai pe el, cât pe ele-
fantul Tai, care i-a dat viaţă lui Rosie.
Realizat după romanul Sarei Gruen,
filmul îi reuneşt e pe neo-v ampirul
Ro bert Pattinson şi pe blonda când -
va la drept Reese Witherspoon. Po -
vestea a intrat în centrul at enţiei
într-un moment în care se atrage tot
mai mult atenţia asupra importanţei
protejării elefanţilor din întreaga
lume. Tai, care a jucat rolul în filmul
„Apă pentru elefanţi”, şi-a mai făcut
apariţia în trecut şi în videoclipul
„Circus” al lui Britney Spears, pentru
care artista a fost din plin criticată
pentru chinul - chiar şi sugerat - prin
care a trebuit să treacă Tai şi Kitty,
celălalt elefant.

În concluzie, dacă în viaţa de
zi cu zi animăluţele sunt o cons tan -
tă, nici în filme sau literatură aces -
tea nu sunt mai puţin prezente. Ade-
sea, ele eclipsează per sonajele
umane.



SPECIAL

iPET - Gadgeturi şi tehnologii pentru animale de companie

Fie că ai un Am-
staff-pachet de muşchi,
care face cărare printre
oameni pe oriunde mer -
ge, sau vreun Bichon
Frise isteric, care vede
oase de r os toate pi-

cioarele din jurul lui, apelează la botniţă. Chiar dacă eşti
obligat prin lege sau nu, pune-i botniţa asta sub formă
de… cioc de raţă - conf orm denumirii comerciale, se
numeşte Oppo Dog Muzzles. Gândeşt e-te numai la
pufnetele de râs zilnice. Costă 4 4 de dolari şi poat e fi
comandată de pe www.japantrendshop.com.

de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

Dacă pisica ta se bucură de privilegiul unui
stăpân înţelegător, dar refuză să intre „în rând cu oa-
menii”, adică să nu mai f acă pipi pe canapea ca pe
un copac sau un tufiş, atunci ştii cât de greu est e să

elimini mirosul puternic şi persistent de urină
de pisică. Produsul australian Piss off! sus -

ţine că a revoluţionat industria pet, reuşind
să elimine acest mir os „josnic”. Incolor şi
ino dor, produsul este bio-degradabil şi, în loc
să încerce să mascheze mirosul, „Piss off!”
îl absoarbe într-o clipă. Preţul pentru un fla-
con de 500 ml este de 50 de dolari, dar dă
rezultate şi-n cazul în care autorul mirosului
neplăcut este un căţel.

Câinelui sau porcului tău de com-
panie îi place mult mâncarea şi e cel
mai fericit atunci când mănâncă, dar nu-i
prea mai place să f acă mişcare fiindcă
este durduliu şi nu mai face faţă efortului
fizic? Pentru sănătatea lui va trebui să
facă sport, iar pentru a-i cont oriza miş -
carea te va ajuta acest pedometru pen-
tru animale - primul analizor de acest tip
a fost inventat pentru clinicile veterinare,
în anul 2009, de către firma japoneză K ao Corpora-
tion. Cel pe care-l put eţi cumpăra astăzi este extrem
de uşor, iar preţurile încep de la 9,99 dolari - sunt
diferite modele, însă primul care poat e fi folosit „la
purtător” a fost inventat tot de către japonezi (mai
exact de Fujitsu), se numeşte Wandant. Cele mai mul -
te modele pot fi comandate de pe siteul Amazon. 

Fiindcă suntem în viit or,
câinii au evoluat de la stadiul de
simpli roboţei de jucărie la câini
electronici inteligenţi, capabili
de a executa comenzi şi mult e
altele. Un producător japonez a
inventat SmartPet, un câine
electronic cu un iPhone în loc de
cap. Este un fel de Tamagotchi
evoluat, pentru că, printr-o simplă aplicaţie, îl poţi hrăni,
dresa, iar dacă îi este alături un alt căţel electronic, va
fi în stare să comunice cu acesta. Smart enough? Este
compatibil cu majoritatea device-urilor Apple şi costă
vreo 80 de dolari.

SmartPet

Pedometru - move on!

Chit că faci petrecere de Hallo ween sau tu şi
câinele tău sunteţi fanii baconului sau ai lui Lady Gaga,
noi îţi recomandăm un costum amuzant, sub formă de
bacon - în felul ăsta toţi câinii vor saliva după căţelul
tău! În cazul în care creşti mai mulţi câini e xistă şi ver-

siunea de îmbrăcăminte hot-
dog, hamburger şi alt e
sortimente din meniul

unui fast food - încă nu
am văzut costumul sha -

orma, dar nu e târziu să apară.
Informaţie pentru contabilul

dumneavoastră: costă 15 dolari
pe www.amazon.com.

Lady Gaga dog
Distracţia maximă pentru

pisi ca ta poate să o ofere Kitty City,
nişte module fabricate din ţevi şi ma-
teriale durabile, uşor de asamblat şi
la care se pot ataşa diferite jucării.
Poţi să alegi singur modelul de
„oraş” pentru pisica ta, transf or-
mându-te în arhitect şi montând
componentele după cum te taie capul şi după cum te
ajută talentul de designer. Printre componentele care
pot fi comandate sunt turnuri, peşteri de refugiu, colţ
de somn, pantă de alpinism, pat, pasaj etc. Pare dis-
tractiv, nu? Să vă zic şi „scorul”? Com ponentele mai
mici încep de la 10 dolari.

Kitty City

Bot de raţă

Give piss a chance
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Geo Baron din Timişoara - str.
Paul Constantinescu nr. 26 -, l-a în-
scris în concursul acesta, „pe ultima
sută de metri”, pe Cookie, un P e -
chi nez în vâr stă de 4 ani. Privirea
de „câine ho tărât, pentru care di-
mensiunea nu contează” a fost ar-
gumentul său decisiv, iar juraţii l-au
declarat câştigătorul acestei ediţii,
ceea ce-nseamnă, pe lângă poziţia
pe cea mai înaltă treaptă a podiu -
mu lui „Petzoom” şi titulatura „ Ve -
deta lunii”, că va primi şi hrana care
îi este necesară pentru o lună.

Pe locul II s-a clasat, într -o
postură care aduce a „Gândit orul
de la Hamangia”, Charlie, un Labra -
dor Retriever, în vârstă de patru luni,
fotografiată de stăpâna sa, Oana
Şimon, din Cluj-Napoca, iar pe locul
III a fost veterana Mişa, în vârstă de
12 ani (o pisică din rasa Albastru
de Rusia), al cărei pr ofil ni l-a pre -
zentat Cristiana Dinu, din Craio va.

Îi felicităm, desigur, pe t oţi
concurenţii (cu menţiuni speciale
pentru cuplul Liv&Fif, inseparabili şi

coloraţi, doi papagali A gapornis fo -
tografiaţi de Dan Timiş din Hune-
doara, dar şi pentru Nedd, Dogul
Ger man al suceveanului Nicolae Do-
rian), pe care îi invităm să perseve -
reze şi să participe şi la urmă toarele
concursuri organizate de re  vista
noastră (detalii în pagina 94). 

Nu e dificil, şi tu poţi să câştigi
un premiu asemănător, dacă trimiţi,
până în 1 5 iunie 2013, o singură
poză cu animalul tău de com panie
pe adresa de e-mail: redactie@pet-

zoom.ro. Clasamentul celor mai re -
uşite fotografii va fi stabilit de un ju-
riu format din redactori ai revistei.
Pozele clasate pe primele trei locuri
vor fi publicate în numărul următor,
iar fotografia clasată pe locul I va fi
premiată cu hrana necesară anima -
lului de companie timp de o lună.
În e-mail, precizaţi numele şi prenu-
mele dumneavoastră, adresa com -
pletă, numărul de telefon şi numele,
rasa şi vârsta animalului de compa -
nie. Vă dorim succes!

Baby are 3 ani şi este o uriaşă
blândă, alergică şi pof ticioasă (do -
vadă cele 50 de kilograme cu care
sperie cântarul, dar şi povestea de
mai jos), caracteristici atipice rasei
din care face parte (Ciobănesc Ro -
mânesc de Bucovina). Ea este per-
sonajul poveştii declarate câşti gă -
toare a concur sului „Scri soarea
lu nii”, iar „narat orul”, stăpâna sa,
bră ileanca Clementina Cruceanu,
va primi din par tea firmei Maravet
şi a revistei „Petzoom” hrana pentru
o lună necesară celei pe care-o a -
lintă „Babiţă”, „că-i superbă şi foarte
activă”. „Problemele de sănă tate nu
au ocolit-o, este aler gică şi are un
regim alimentar f oarte strict. De
aceea, într-o zi, când am făcut o
plăcintă cu mere, intuind că nu pri -

meş te nici o îmbucătură, s-a gândit
să rezolve problema poftei. După ce
am scos plăcinta din cupt or, am
lăsat-o să se răcească, dar ea a
rămas acolo, ca un bun păzit or ce
este. Când am revenit să tai plăcinta
am găsit-o ţopăind ca un titrez şi
tava… goală. În urma f aptelor ei,
consecinţele au fost pe măsură: ea
s-a ales cu f oarte multe blânde şi
cu un tratament mult mai strict, iar
membrii familiei… cu spălatul tăvii.
Dar ce mai conta? Pofta căţelului a
fost mare!”, e convinsă Clementina
Cruceanu.

Dacă vrei să par ticipi şi tu la
concursul „Scrisoarea lunii”, trimite
o fotografie şi câteva fraze la adresa
de e-mail redactie@petzoom.ro şi
convinge-ne că animalul tău de

com panie este unul deosebit - de-
talii, în talonul din pagina 94. 

Succes! 

CONCURS

„Eu sunt VEDETA lunii!”
• Maravet şi Petzoom o premiază pe Cookie, din Timişoara, cu hrană pentru o lună

Scrisoarea LUNII - Baby şi plăcinta cu mere

2
Charlie

1
Cookie

3
Mişa
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Suntem la fiec are CACIB, la fiecare
eveniment sau loc impor tant… aşa că
nu-i nicio surpriză că ne găsiţi şi aici:
https://www.facebook.com/petzoomro

UN AN de PETZOOM 
şi MULTE PREMII

- CONCURS pentru posesorii de câini

La împlinirea unui an de
la apariţia revistei noas-
tre, PETZOOM şi firma

MARA VET vă oferă şansa să spuneţi
tu    tu ror povestea companio nului
dum     neavoastră. 

Trimiteţi, până în 1 5 iunie
2013, această poveste (limita ma -
ximă: o pagină A4) pe adresa de e-
mail redactie@petzoom.ro, însoţi tă
de cea mai reuşită f otografie a
câinelui dumneavoastră, şi put eţi
câştiga unul dintre cele trei premii
puse în joc. 

De asemenea, pentru înscrierea

în concurs trebuie să mai menţionaţi:
numele şi prenumele dumneavoastră,
adresa completă, numărul de telefon şi
numele, rasa, vârsta şi greutatea apro -
ximativă a câinelui.

• Locul 1: sac de 10 kg hra -
nă BRIT ADULT sau Junior - adap -
tată taliei câinelui + 3 pipet e cu
Advantix, pentru deparazitarea ex -
ternă împotriva puricilor, căpu şelor
şi ţânţarilor

• Locul 2: sac de 10 kg hra -
nă BRIT ADULT sau Junior - adap -

tată taliei câinelui 

• Locul 3: 3 pipete cu Advan-
tix, pentru deparazitarea e xternă
împotriva puricilor, căpuşelor şi
ţânţarilor 

Juriul care v a decide câş ti -
gătorii este format din membrii
echi pei PETZOOM, iar cele trei po  -
veşti care vor fi declarate câşti gă -
toare vor fi publicate în numărul 8
al revistei, care va apărea la înce -
putul lunii iulie 2013. 

SUCCES!



CONCURS

„EU SUNT VEDETA LUNII!”
• Câştigă hrană pentru o lună pentru animalul tău

Trimite, până în 12 iunie
2013, o singură poză cu
animalul tău de com-

panie pe adresa de e-mail redac-
tie@petzoom.ro şi poţi câştiga.
Clasamentul celor mai reuşit e fo-
tografii va fi stabilit de un juriu
alcătuit din redact ori ai re vistei.
Pozele clasate pe primele 10 locuri
vor fi publicate în numărul viit or al
revistei, iar f otografia clasată pe
locul I va fi premiată cu hrana ne -
cesară animalului de com panie
timp de o lună. În e-mail, precizaţi
numele şi prenumele dumnea voas -
tră, adresa com pletă, numărul de
telefon şi numele şi vârsta animalu-
lui de companie. Succes!

TALON de ANUNŢ GRATUIT

Date de identificare (nu vor fi publicate în revistă, 
dar sunt obligatorii pentru publicarea anunţului):

Nume şi prenume: ...........................................................

Adresa completă: ............................................................

...........................................................................................

telefon: .............................................................................

e-mail: ...............................................................................
• Taloanele care nu au completate datele 

de identificare nu vor fi luate în considerare.

Completează talonul, decupează-l şi trimite-l prin poştă
pe adresa Baia Mare, str. Europa nr. 9. 

De asemenea, poţi trimite talonul completat, scanat sau
fotografiat, pe adresa de e-mail: redactie@petzoom.ro

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...............................................................................

valabil numai pentru persoane fizice
CONCURS

CÂŞTIGĂ cu petzoom şi Maravet 
hrana animalului tău de companie pentru o lună!

Scrie o scrisoare despre o întâmplare deosebită din
viaţa ani malului tău de com panie, decupează talonul,
comple tea ză-l integral şi trimite-l împreună cu scrisoarea
pe adresa: Baia Mare (jud. Maramureş), str. Europa nr. 9,
până la 12 iunie 2013 (data poştei). Poţi trimite scrisoarea
şi pe adresa de e-mail redactie@petzoom.ro, alături de
talonul scanat sau f otografiat. SCRISOAREA LUNII va fi
publicată (integral sau parţial) în numărul viitor al revistei, iar
semnatarul acesteia va CÂŞTIGA cantitatea de hrană nece -
sară animalului său de companie timp de O LUNĂ.

Datele dumneavoastră

Nume şi prenume: ................................................................
Adresa: ..................................................................................
................................................................................................
telefon: ..................................................................................
e-mail: ....................................................................................

Datele animalului de companie
Nume: .....................................................................................
Vârstă: .....................................................................................
Greutate: ................................................................................
Categoria (câine, pisică etc.): ..............................................
Rasă/specie: ….......................................................................
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