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Renunţând la ipocrizie 

… am să vă spun astăzi un lucru mai
puţin mediatizat publicului larg: cheltuielile
exorbitante necesare pentru ca un câine de
spectacol să atingă succesul maxim (iar puii
acestora să se vândă cu peste 8.000 de euro,
căci acesta, banii, e dezideratul biznisului cu
câini) nu sunt susţinute, decât în rare cazuri,
de proprietarii acestora. Da, toţi câinii de top
au susţinători, uneori chiar mai mulţi. 

… aceştia fie cumpără un câine pro -
miţător, care, obligatoriu!, trebuie să fi con-
firmat deja în expoziţiile internaţionale, fie
intră în „afacere” ca şi co-proprietari. Ei  şi-au dez-
voltat un adevărat imperiu, bazat pe strategii
clare (şi costisitoare), sunt cunoscuţi în lumea
chinologică interna ţională, cunosc (şi uneori
influenţează) arbitrii, îşi permit să plătească
handleri profesionişti, plătesc participări la
competiţii renumite. Urmează o poveste ade -
vărată a industriei câinilor de expoziţie. Nu
am certitudinea dacă e un fapt negativ sau
dimpotrivă, pentru că am văzut şi câini feri -
ciţi în această postură.

… şi acum, doamnelor şi domnilor, bo nus:
cine este „enigmaticul” Victor Malzo ni Jr.? Dacă
investitorii în produce rea câinilor-campioni
ar fi corpuri celeste, americanul Ron Scott, fost
proprietar al unei companii care producea
stivuitoare în Phila delphia, ar fi Jupiter. Însă
toţi competitorii recunosc că Soarele este
Mal zoni Jr. Un nume întâlnit în aproape orice
ta bel al proprietarilor câinilor câştigă tori ai
ex po ziţiilor internaţionale.

… prezentat de specialişti ca „investi-
tor şi cunoscut expozant”, Victor Malzoni Jr.,
e un brazilian extrem de bogat din São Paulo, care
şi-a clădit un imperiu în construcţii (este pro-
prietarul unui grup de firme, renumit dezvol -
tator imobiliar), având printre chiriaşi cele
mai mari instituţii bancare din lume şi care e pa-
sionat de câini. În fiecare an, acest om „a -
dop tă” şase-şapte câini cu potenţial (rasa
n-are impor tan ţă, trebuie doar să fie „van da -
bilă”, pen tru că totul este, până la urmă, o
afacere, iubirea pentru câini fiind trecută pe
planul secund - exact ca în principiul eco no -
miei: „ca să fie considerată bună, investiţia
trebuie să fie profitabilă, iar investitorul tre-
buie să scoată profit”). În plus, anual, el de -

vine co-proprietar
al mai multor câini. 

… Malzoni Jr.
nu precupe ţeş te ni -
ciun efort financiar
pentru a-şi atinge
sco pul: câinii săi
tre buie să devină
cam pioni. Într-unul
dintre puţinele intervi-
uri oferite - zi a ristului
Alan Reznik -, l-am auzit pe enigmati cul Mal-
zoni Jr. motivând că totul face parte din „biz-
nis, ca în orice altă activitate”, că doar „trăim
într-o eră a globalizării” şi trebuie să cauţi
linii speciale ale rasei în orice colţ al lumii.
Mi liardarul a recunoscut că trebuie să te a -
xezi pe câteva rase şi că, deşi a înce put cu
„inves ti ţiile” în Saint Bernard, s-a repro filat
pe câinii din grupa terrierilor - cu toate aces-
tea „inves teş te” şi în rase din alte grupe.

… în fine, de ce ai vrea câini-campioni?,
doar aceştia nu ştiu că sunt. Dintr-un or goliu
al proprietarului? Nu, pentru că pe lângă
creşterea substanţială a va lorii pro genitu ri -
lor unui câine-campion, a cesta „sem  nează”
şi contracte de pu b licitate cu renumitele com panii
ce pro duc hrană sau accesorii pentru câini.
E simplu să intraţi pe site-urile acestora şi să
vă convingeţi: poze ale câinilor campioni,
cu po  veşti ataşate, în care proprietarii sau
han d   lerii lor vorbesc despre performanţele is to -
 rice ale acestora după ce au consumat hra na
miracu loa să oferită de firma respectivă.  

… această scriere nu sugerează că
oameni de acest tip trebuie condamnaţi în
vreun fel (ce domeniu se poate dezvolta fără
bani?). Însă pentru păstra rea onorabilităţii
chinologiei, s-o lăsăm mai moale cu expresia
„Particip la concursuri pentru că-mi iubesc câi -
ne le şi vreau să arăt că este cel mai frumos!”. E o
industrie, sunt orgolii şi bani mulţi. Cel care
vrea, dezinteresat, să-şi arate câi ne le îi pune
poza pe net. Încă o dată, cei care proce dea -
ză altfel nu sunt răi (cred că liniile valoroase
s-au păstrat exclusiv datorită a ces tora, cei -
lalţi nu au interesul de a avea un câine per-
fect, le ajunge unul iubitor). Dar să renunţăm
la ipocrizie, asumându-ne deciziile.

Cătălin Vischi
redactor şef

Următorul număr al revistei va apărea în septembrie 2013
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WORLD DOG SHOW 2013

Jimmy a câştigat „Mondialele” pentru Ungaria
• Cum a câştigat pentru prima oară World Dog Show un Bobtail

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

Jimmy, un Old English
Sheepdog (Bobtail) în
vârstă de 6 ani, a câştigat

titlul de  Cel mai frumos câine (Best
In Show) al World Dog Show 2013,
competiţie desfăşurată la Budapes -
ta (Ungaria), în perioada 16-19 mai,
la Centrul de expoziţii Hungexpo. Pe
numele său de competiţie Bottom
Shaker My Secret, Jimmy, condus
în ring de excelentul handler Hanó
Zsolt, este primul câine din Ungaria
care câştigă un campionat mondial.
Proprietarii lui Jimmy - inutil să men -
ţionăm „fericiţi”? - sunt József Ko -
rok nai şi prietena sa, Zsuzsanna Vö -
rös - campioană olimpică în 2004,
de şase ori campioană mondială şi
de şase ori campioană europeană
la pentatlon modern -, ambii lucrând
la cel mai mare salon de cosmetică
pentru animale de companie din Bu-
dapesta. Dar despre fericire şi în -
vin gător, puţin mai târziu.

Remember

1971. Ce an! În Uganda, Idi
A min Dada îşi începe incursiunea
de dictator din postura de preşe din -
te - unul dintre puţinii dicta tori a -
cuzaţi şi de canibalism la propriu -,
Apollo 14 aselenizează, el ve ţiencele
sunt printre ultimele e u  ro pence ca -
re primesc dreptul de a vota, peste
650.000 de americani pornesc cel
mai amplu protest împotriva răz bo -

iu lui din Vietnam, „vecinul” Todor
Jiv kov este reales lider al Partidului
Comunist Bulgar - nici nu mai con -
tea  ză la al câtelea congres -, brita -
ni cii de la Led Zeppelin îşi lansează
al patrulea album, care include mag -
 nifica şi eterna „Stairway to hea -
ven”, Mircea Eliade publică la Paris
eseul „La nostalgie des origines”,
iar într-un apartament din Hotel Ritz
din Paris, moare Gabrielle Bonheur
„Coco” Chanel. 

De ce ne interesează asta a -
tunci când citim despre World Dog
Show? Doar pentru a înţelege con-
textul istoric în care a fost orga niza -
tă prima expoziţie mondială a câi ni -
lor sub egida Federaţiei Chino logice
Internaţionale (FCI). În 1971, pentru
prima oară, FCI a acordat titluri de
campion mondial. Prima competiţie
World Dog Show a fost un melanj, o

găselniţă de ultim moment, fiind
organizată în Budapesta (Ungaria).
De ce Ungaria? Pentru că este o a -
so ciaţie de tra diţie şi valoare în chi -
no logia mon dială (înfiinţată în
1899), in fluentă la vremea aceea
(aş spune şi la vremea asta, uitân -
du-mă la câşti gătorul titlului su -

prem, dar şi la
con ducerea FCI,
unde este re pre -
zentată de Ta -
más Jakkel), şi

pentru că era organizatoarea Expo -
ziţiei Mondiale a Vânătorii. În cadrul
acestui mare eveniment, s-a orga-
nizat şi Hunting World Show, iar FCI
s-a „lipit”, experimental, cu World
Dog Show (de aceea am afirmat că
primul World Dog Show a fost o gă -
selniţă a FCI, organizaţie prezi da tă
atunci de italianul Antonio Barone
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Forzano, iar preşedintele Asociaţiei
Chinologice Maghiare - Magyar Eb -
tenyésztők Országos Egyesülete,
prescurtat MEOE, era dr. Pál Sár -
kány, cel care avea să devină pre -
şedinte FCI - asta, aşa, ca un alt ar-
gument la in fluenţa maghiarilor în
chinologia mon dială). Cert este că
atunci, în '71, s-au strâns 3.800 de
câini, iar 226 (!) au primit titlul de
campion mondial - în că nu ajun sese
o competiţie chiar... serioasă. 

Ajungem şi „în zilele noastre”,
doar să amintim (corectând erorile
consemnărilor de tipul: „în 2013, Un-
garia organizează pentru a doua
oară World Dog Show”) că în 1996,
pentru prima oară (şi deocamdată
singura) două ţări au organizat „cam-
pionatul mondial al câinilor”: Austria
şi Ungaria (prezenţă sem nificativă a
concurenţilor: 11.600 de exemplare
înscrise în concurs). Probabil faptul
că au bifat deja trei ediţii World Dog
Show (WDS) din postură de organi-
zatori este cea mai mare mândrie a
chinologilor din ţara vecină, după
crearea a nouă (!) rase omologate
FCI - remember trist, noi, deo cam -
dată, n-avem nici una - şi după episo-
dul „Cinko” (în 1978, un Puli - rasă
creată de ma ghiari - pe nume Cinko
Duda Cse bi şi care aparţinea unui
mexican, Ro berto Hernández Ávalos,
a fost BIS la WDS).

Prolog

În fine, 2013, la Budapesta,
Ungaria (prin Asociaţia Chinologică
Maghiară - preşedinte Korózs An-
drás) a organizat pentru a treia oară
cea mai mare şi importantă com -
petiţie chinologică a FCI. Nu a as-
cuns nimeni faptul că desem narea
ţării organizatoare a fost făcută de
FCI ca o recunoaştere a faptului că

în urmă cu 80 de ani MEOE s-a în-
scris în organizaţia mondială de pro-
fil. Dacă vreţi, un cadou la aniver-
sare - e drept, unul meritat, ţinând
cont de aportul pe care l-au avut
maghiarii la dezvoltarea fenomenu-
lui chinologic mondial. 

Cea mai mare dilemă consta
în numele succesorului lui Shiraz
Ca lifornia Dreamin, un Saluki în
vârstă de 6 ani, deţinut de familia
Nicklas şi Ingunn Solberg Eriksson,
din Grästorp (Suedia), care a câş -
tigat World Dog Show 2012, în
Salzburg (Austria), acolo unde s-a
înfruntat cu alţi 18.600 competitori.
Asta pentru că Shiraz nu putea reci -
diva, deşi în istoria competiţiei exis -
tă precedente. Doi câini au obţinut
BIS la „mondiale” şi încă în doi ani
consecutivi. Primul a fost tot un Sa -
luki, Abrisa vom Felsenkeller, care
a câştigat în 1985, la Amsterdam -
Olanda (10.000 de câini) şi în 1986,
la Tulln (Austria) - 7.900 de câini. Al
doilea dublu BIS la World Dog Show
(WDS) a fost un Samoyed, North-
wind's Rising Star (născut în iulie
'85 şi care îi aparţinea lui Esther

Halmie), care a câştigat ediţiile 1987
(Tel Aviv - Israel, cu 1.200 câini,
ediţie slabă) şi 1988, la Lima (Peru).
De atunci, obiceiurile s-au schim -
bat, iar un câine este retras din cir-
cuitul expoziţional după ce câştigă
o mare competiţie.

Înainte de a intra în povestea
propriu-zisă a World Dog Show
(WDS) 2013, pe repede înainte de-
spre ceremonia de deschidere, cu
dansuri tradiţionale maghiare, cân -
tăreţi de operă şi, cum altfel?, dis-
cursurile staff-ului FCI. Apropo, s-a
schimbat preşedintele - în mod de-
mocrat, desigur, n-a fost vreo „lo -
vitură de palat”, cel puţin nu făţişă,
ci au fost alegeri chiar la Budapesta,
înaintea începerii WDS 2013 -,
elveţianul Hans Müller s-a retras, fi-
ind numit („pentru aportul său la
dez voltarea FCI”) preşedinte de
onoare, iar fostul trezorier şi apoi
vi cepre şe dinte, portoricanul Rafael
de Santiago, a fost ales noul pre -
şedinte al organizaţiei chinologice
mondiale. Desigur, au fost urări de
bun venit expozanţilor-concurenţi şi
vizitatorilor - adică, ospitalitate. 
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Organizarea 

Oare ajunge să consemnez
că au fost... 68 de ringuri? În prima
zi, pentru ca jurizarea celor 420 de
American Staffordshire Terrier să nu
se sfârşească-n toiul nopţii, au fost
necesare numai pentru această
rasă patru (!) ringuri şi toate înţesate
de spectatori şi concurenţi, ultimii
în cercând să penetreze vreo patru
şiruri de plătitori de bilete pentru a-şi
prezenta câinii în faţa arbitrilor.
Acum poate vă imaginaţi mai bine
ce se întâmplă în mintea unui hand -
ler care a semnat contracte de
prezentare cu diferiţi proprietari
pretenţioşi (unii cu peste 20 de ex-
emplare!), care au plătit mulţi bani
(doar înscrierea unui câine a fost
de aproximativ 100 de euro, la care
adăugaţi plata transportului, a asi -
gurării, a cazării şi a handlerului) şi
că, de fapt, stresul lor se mul tiplică
atunci când spectatorii au impresia
că achiziţia biletului le conferă şi
dreptul de a fi deasupra partici pan -
ţilor. Până la urmă, ciudat raţiona -
mentul ăsta, măcar ţinând cont de
faptul că dacă handlerul este îm -
piedicat să-şi conducă în ring câi -
nele, spectatorului îi mai rămâne să
admire... doar arbitrul. Dar să pu -
nem „nerăbdarea” spectatorilor pe
seama dorinţei mari de a admira
cei peste 17.000 de câini din 350
de rase (aţi văzut vreodată vreun
exemplar de Hokkaido, Kai, Jämt -
hund, Korean Jindo Dog, Thai Bang -
kaew Dog sau alte rase rare? - ei, la
Budapesta le puteaţi vedea pe toa -
te). Câinii au venit din 86 de ţări - a
fost o absenţă notabilă, SUA, cau -
zată de faptul că mulţi dintre impor -
tanţii crescători şi proprietari de
canise americani au dat „ignore”

participării la competiţia mondială,
pentru ei marele eveniment al mij -
locului lunii mai fiind tradiţionala şi
exclusivista expoziţie-concurs orga -
nizată de Westminster Kennel Club. 

Printre participanţi, peste
200 de români (foarte important:
re prezentarea a fost şi la nivel de
arbitri, detalii în caseta dedicată
acestora) şi semnalăm şi cea mai
im portantă performanţă obţinută de
ţara noastră la WDS 2013: locul 4
în Grupa IV obţinut de Zoldachs Fi -
lo sofic (3 ani şi 5 luni), un mascul
Dachshund Standard Smooth-Haired
care îi aparţine lui Majoros Eva din
Baia Mare (jud. Maramureş). 

Demne de menţionat şi rezul-
tatele celor opt exemplare de Copoi
Ardelenesc înscrise în competiţie,
cu accent pe Siculus Alma (proprie -
tar Kolumban David din Cristuru Se-
cuiesc), în vârstă de 3 ani, provenită
din canisa lui Tőkés Ló ránt, desem -
nată cea mai frumoasă femelă a ra-
sei.

Campionul

Chiar dacă performanţele
uriaşului Bobtail Jimmy sunt cunos-
cute pe plan internaţional (campion
mondial în 2008, campion naţional

al Ungariei, Suediei, Slovaciei, Cro -
aţiei şi României - bonus pentru o
mai bună recunoaştere de către
participanţii la evenimentele chino-
logice: a câştigat Grupa I la Euro
Dog Show 2012, la Bucureşti, a fost
Supreme BIS la CACIB Satu Mare
2012 - şi câştigător la Grupa Pasto -
ral a Crufts 2012), desemnarea lui
Jimmy ca BIS la World Dog Show a
fost o surpriză proporţională cu talia
acestuia.  

Bottom Shaker My Secret
„Jimmy” s-a născut în canisa Bottom
Shaker, ce îi aparţine lui Szetmár
Ist ván din Várpalota - un oraş din
comitatul Veszprém -, în 25 iulie
2007. Tatăl său este fostul campion
european din 2003 Zecret Zorro aus
dem Elbe-Urstromtal „Zorro” şi pro -
vine din Elbe-Urstromtal, canisa so -
ţilor Conny şi Harry Verelst din Maa-
seik (Belgia), care au 40 (!) de ani de
experienţă în creşterea rasei Bob-
tail. A fost cumpărat de Martha Bu-
day (Ungaria) şi a decedat în sep -
tem brie 2009, cu câteva zile înainte
de a împlini 9 ani, însă şi-a lăsat
urmaşi de nădejde în expoziţiile ca-
nine. Mama lui Jimmy este Reata's
Jackpot, născută în 11 februarie
2004, în Croaţia, în canisa lui Davor
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Javor, un crescător cu experienţă
care se ocupă de rasa Bobtail din
anul 1985.

Înainte de decernarea BIS
(care a avut loc seara, la ora 20), a
avut loc ultima conferinţă de presă
a WDS 2013, în care s-a predat şta -
feta către delegaţia Finlandei, ţară
care va organiza ediţia din 2014
(finlandezii au promis „un show ui -
mi tor”) - e şi această decizie tot un
fel de mulţumire, adusă asociaţiei
chi nologice de acolo care cele brea -
ză 125 de ani de existenţă. Apoi,
noul preşedinte FCI, Rafael de San-
tiago, a salutat participanţii şi i-a
mulţumit lui András Korózs, pre şe -
dintele MEOE (asociaţia chinologică
din Ungaria) pentru excelenta orga-
nizare şi ospitalitate. Şi credeţi-mă,
nici maghiarilor nu le-a fost uşor,
ajunge să vă spun că au pus chiar
problema renunţării la organizare,
dar era deja prea târziu şi sanc ţiuni -
le financiare ale FCI ar fi fost im-
posibil de suportat de MEOE. Până
la urmă s-a rezolvat doar prin sus -
ţinerea guvernului, care a făcut
lobby pe lângă mari nume din eco -
nomia mondială prezente în Ungaria
să susţină „mondialele” - nu e o
sumă mică, ai noştri ştiu mai bine
asta, aflând-o pe pielea lor când au
organizat Euro Dog Show 2012. Vă
mai spun câteva detalii despre San-
tiago, pen' că l-am lăsat aşa, în
ceaţă: un personaj cunoscut în chi-
nologia mondială, crescător de O -
gari Afgani, preşedinte al Imagen
Optima, o agenţie de publicitate şi
Relaţii Publice din San Juan (Porto
Rico), fost trezorier şi apoi vice pre -
şedinte al FCI, ales preşedinte la
Adunarea Generală din 13 mai,
organizată tot în Budapesta.  

A urmat spiciul lui Korózs,

care a spus că mesajul cel mai im-
portant desprins din cele patru zile
de competiţii este următorul: „Şi o
asociaţie a unei ţări mici este ca pa -

bilă să organizeze o mare com pe -
tiţie chinologică”. A fost o înţepătură
directă la adresa repre zentanţilor
marilor puteri europene din chinolo-

Să nominalizezi arbitrii care au jurizat
la WDS 2013 e similar cu uciderea
voluntară a spaţiului repartizat articolelor,
cei aproape 18.000 de câini din concurs fi-
ind verificaţi de 209 arbitri din 46 de ţări.
S-au arbitrat câte trei grupe FCI pe zi,
excepţie făcând ziua a doua, când s-a jurizat
o singură grupă (a fost ziua în care a fost programată şi Interra 2013).
Aproape un sfert dintre aceştia au fost din ţara gazdă, iar cinci au fost
din România (Cristian Ştefănescu, Petru Muntean, Zsolt Lokodi, Zsolt
Molnár, Papp Vasile-Carol). Iată repartizarea acestora pe ţări (cei interesaţi
pot consulta lista detaliată exclusiv pe www.petzoom.ro): Ungaria (48),
Germania (17), Marea Britanie (15), Italia (10), Franţa (8), Austria (7),
Polonia (7), Slovacia (6), Australia, Finlanda, România, Spania şi SUA
(câte 5), Belgia, Croaţia, Olanda şi Slovenia (câte 4), Danemarca, Elveţia,
Irlanda, Letonia, Norvegia, Portugalia, Rusia şi Suedia (câte 3), Cehia, Is-
rael, Porto Rico, Serbia şi Uruguay (câte 2), Arabia Saudită, Argentina,
Canada, Cipru, Columbia, Estonia, Filipine, Grecia, India, Japonia, Lituania,
Luxemburg, Maroc, Mexic, Thailanda şi Uruguay (câte 1).

Arbitri din 46 de ţări
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gie, care au făcut din ultimele decizii
de alegere a gazdelor marilor com -
petiţii (Euro Dog - România şi World
Dog - Ungaria) subiect de circulare
şi dezbateri la adunările generale
FCI, cau zate de falsa îngrijorare că
cei mici nu se vor descurca. Mi-a
plă cut ce-a zis omul ăsta! 

Apoi s-a plecat spre ringul
prin cipal de la Hungexpo, unde titlul
BIS i-a fost decernat lui Jimmy de
noul ministru al Econo miei, Mihály
Varga, cel mai important delegat al
guvernului din Ungaria. Aşa s-a aflat
succesorul lui Shiraz California
Drea min „Harley”, adică al acelui
Saluki (Ogar Persan) în vârstă de 6
ani, ales în 2012, la Szalsburg (Aus-
tria), de către arbitrul elveţian Hans
W. Muller (pe atunci pre şedinte FCI),

cel mai bun câine din lume. 
Cam asta a fost povestea

„mon  dialelor”, iar în paginile urmă -
toare aveţi un bonus mare, cât noul
câştigător al World Dog Show şi cât
preţuirea noastră pentru dum nea -
voastră, cititorii: detalii de la toate
cele patru competiţii mondiale şi eu-
ropene ale FCI programate în Unga -
ria, în cadrul World Dog Show 2013:
Interra (Mon dialele terrieri lor), Euro
Sighthound (Mondialele ogarilor
agreaţi de FCI), Mondialele de Obe-
dience - competiţie individuală şi pe
chipe), Europenele de Disc Dog).
Viszontlátásra (adică: La revedere)!

• Surse foto: WDS 2013 (fo-
tografi oficiali: Gabor Szalanczi şi San-
dor Szekelyhidi), Reuters, arhiva MEOE,
Karl Donvil

Cei mai mulţi câini înscrişi
în cele patru zile de competiţie au
fost din ţara gazdă, Ungaria (3.374),
urmată de Rusia (2.837) şi Italia
(1.734). Marea Britanie (cu 215
câini înscrişi) şi SUA (doar 57) au
preferat competiţia organizată de
prestigiosul Westminster Kennel
Club. Au venit însă participanţi din
ţări îndepărtate sau exotice: Ja -
ponia (41), Israel (40), Brazilia
(38), Mexic (20), Canada (20), Ar-
gentina (17), Australia (13), China
(8), Turcia (7), Egipt (6), Coreea de
Sud (5), Kazahstan (5), Porto Rico
(4), Coasta de Fildeş (4), Peru (3),
Indonesia (2), Rwanda (2), dar şi
câte un reprezentant din Islanda,
Kîrgîzstan, Columbia, Malaezia, Fi -
li pine, Taiwan, Uruguay.

Participanţii, 
mulţi şi exotici





INTERRA 2013

Lexie, terrierul „mondialelor”
• Cu sânge scoţian, crescută în Suedia şi „adoptată” în Brazilia, câştigă în Ungaria

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

În acest an, competiţia
mon  dială a terrierilor (or -
ganizată de Internatio nal

Terrier Asociation - supra numită
„aso ciaţia mondială a terrierilor”,
deşi reuneşte doar 20 de ţări eu-
ropene şi Israel), Interra 2013, care
s-a desfăşurat în timpul World Dog
Show, în 17 mai, la Hungexpo în Bu-
dapesta, şi care, susţin specialiştii,
este întrecută în prestigiu doar de
Grupa terrierilor de la Crufts, a fost
câştigată de Lexie - Hjohoo's Save
Hjour Love For Me, pe numele din
„buletin”. Născută în Suedia, în ca -
ni sa lui Elisabeth Theodorsson, fru-
moasa rasei Cairn Terrier este de -
ţinută acum de magnatul brazilian
Victor Malzoni Jr. şi i-a devansat pe
Edbrios United Colors, un Kerry Blue
Terrier creat de cuplul irlandezo-ceh
Ew Pa O'Brien - Jaroslava Poulova
(ca nisa Edbrios din Dublin) şi care-i
aparţine rusoaicei Larissa Fedorov -
na Ageeva, şi pe excentricul MCVan's Be

Pop Baby, reprezentant reuşit al ra-
sei Scottish Terrier, al americancelor
Vandra Huber şi Rebecca Cross.
Pentru statisticieni, locul patru în
con cursul Best In Show (BIS) a fost
ocupat de Piter Westie Zippy Star

Boy, un West Highland White Terrier
al rusului Igor Smirnov, produs al
canisei Tatianei Kollegina.

Dintre toate grupele Interra,
mai semnalăm desfăşurarea junio-
rilor, extrem de urmărită mai ales
da torită faptului că aceasta consti-
tuie filonul viitorilor campioni mon-
diali. Ediţia din acest an a fost de -
cisă de belgianca Monique Van
Brempt, care l-a „văzut” câştigător
pe Lord Bull Larry, un Bullterrier de -
ţinut de spaniolul Mestre Andreu
Mar tinez. Locul secund a fost ocu-
pat de Forlegd Yuppie Moto Moto,
din rara rasă galeză Sealyham Ter-
rier (asociată cu starurile de la Hol-
lywood şi cu familia regală bri ta ni -
că), născut în canisa din Vadstena
a suedezului Ahs Fredrik - proprietar
Irina Kononenko (Rusia), iar pe locul
al treilea s-a clasat un Fox Terrier
Smooth, Belfox Larzac (canisa Luc
Detry) al olandezului C. Warmen-
hoven. În fine, pentru că la marile
competiţii şi locul IV se „premiază”
- clasare merituoasă, de altfel - un
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• Lexie - Hjohoo's Save Hjour Love For Me (rasa Cairn Terrier), 
câştigătoare la Interra 2013

• Lord Bull Larry (rasa Bullterrier), 
cel mai promiţător junior la Interra 2013



Kerry Blue Terrier crescut în Rusia,
Nash Avgust Kenzo (proprietar Ti -
shina I., provenit din canisa Nash
Avgust a lui Lubov Kolosova). 

Câştigătoarea, 
campioană a României

Elisabeth Theodorsson este
proprietara canisei Hihoo’s din Hjo
(o localitate cu puţin peste 6.000 de
locuitori, care datorită istoriei sale -
este atestată documentar la înce -
putul secolului al XIV-lea - are statut

de orăşel în pofida normelor din
Suedia care acordă acest statut
doar locali tă ţilor cu peste 10.000

de locuitori), canisă
din care provine
cam pionul mondial
al terrierilor din
2013, încununat cu
această titulatură la
Budapesta. Ea spu -
ne că a văzut primul

Cairn Terrier (una dintre cele mai
vechi rase de terrieri, originară din
vechea Scoţie) pe când avea 8 ani.

„Nu cred că a fost o întâlnire lungă,
vreo 3 minute. Câinele nu era toale-
tat şi nici îngrijit foarte bine, dar am
simţit că e dragoste la prima vedere.
Mi-am numit canisa Hjohoo de la
nu mele micului şi frumosului orăşel
în care locuiesc, completat cu „hoo”.
Cred că este un nume care exprimă
bucuria acestor mici clovni terrieri.
Şi astăzi, unii oameni mă întreabă
dacă nu vreau să cresc şi câini din
alte rase, să-mi completez canisa.
Îi întreb: De ce, Cairn e complet. În
viitor, dacă dintr-un anumit motiv nu
voi mai putea să cresc Cairn, prob-
abil mă voi axa pe peştii de acvariu”,
povesteşte, zâmbind, Elisabeth
Theo  dorsson (foto mic). Lexie este
produsul creat de Elisabeth Theo -
dorsson din masculul Sanderfield
Pure Talent „Patrik”  (al cuplului
Marjut From & Theresa Silfver), de-
clarat cel mai bun Cairn Terrier din
2007, şi o femelă din canisa ei, Hjo-
hoo's Hjour Love Is My Life.

Probabil puţini îşi mai amin -
tesc că Lexie, care acum îi aparţine
brazilianului Malzoni Jr., este şi
campioană a României, însă şi a
Suediei, Norvegiei, Italiei, Olandei.
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A fost campioană europeană de ju-
niori (în 2011), campioană euro -
peană (un an mai târziu, în 2012),
a câştigat Interra 2012, este cam -
pioană internaţională de frumuseţe
(International Beauty Champion) şi
campioană a Americii. Asta printre
altele - pentru că palmaresul e vast,
am amintit doar cele mai impor-
tante titluri. Înainte de Interra 2013,
Lexie a fost trimisă de magnatul
Mal zoni Jr. într-un stagiu de pregă -

tire în SUA, unde nu mai puţin de
11 arbitri americani care au juriza t-o
rând pe rând (Judi Bendt, Jon R.
Cole, Robert Widelen, F.M. Mac Don-
ald, Betsy Dale, Connie Clark, Lisa
Blutman, Edd E. Bivin, Ann M. Bar-
low, Michael J. Dougherty, Patricia
Hastings) i-au acordat titlul Best of
Breed (Cel mai bun exemplar al ra-
sei) la cele 11 expoziţii la care a
participat în California şi Arizona.
Aşadar, un procentaj de 100% Best

Of. Şi cu asta am spus, cred, totul.
Singurul „hop” ratat a fost cu câteva
zile înainte de World Dog Show, pe
12 aprilie, la Sacramento, unde ar-
bitrul Edd E. Bivin a văzut-o a treia
la prestigioasa competiţie anuală a
Asociaţiei Terrier din California de
Nord (titlul suprem a fost câştigat
tot de un câine deţinut în coproprie -
tate de Malzoni Jr., Afterall Painting
The Sky (rasa Wire Fox Terrier). Pen-
tru statisticieni şi cei îndrăgostiţi de
terrieri şi interesaţi de competiţiile
dedicate acestei rase, pe locul II s-a
situat Joval Angel’s (un Whisper
Airedale Terriers al familiei Valeria
şi John Rickard), pe III a fost Lexie
(condusă în ring de handlerul Ga -
briel Rangel), iar pe locul IV, Wynd-
brae’s Maclaren (un exemplar din
rasa West Highland White Terrier
deţinut în coproprietate de alţi „in-
vestitori dezinteresaţi”: Pam Whiting
DVM, Sherry Byrd şi Winnie Noble).
În 2011, la Dublin (Irlanda), Interra
a fost câştigată de un Kerry Blue
Terrier, Class Act By Hallsblu „Jack”
(handler John Weatherhead, pro -
prie tar Sam Moffett), iar în 2012,
International Terrier Asociation a or-
ganizat Interra cu ocazia European
Dog Show, la Bu cureşti, câştigătorul
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fiind desemnat un
Scotish Terrier, Fili -
site Brash Celebra-
tion „Rico”, proprie -
tar Valentina Popova
(Rusia) - în foto mic.
Aşadar, în anul 2013,
câştigă o femelă - ar

fi fost al treilea an consecutiv câş -
tigat de un mascul, iar feministele
i-ar fi linşat pe organizatori, cu si gu -
ranţă :). And so the story goes.

Surse foto: WDS 2013, Karl
Donvil

La ediţia din acest an, au participat 1.245 de terrieri şi printre cei
22 de arbitri din 16 ţări au fost şi doi români: Petru Muntean (care a ar-
bitrat masculii din rasa Yorkshire Terrier) şi Lokodi Csaba Zsolt (pre -
şedintele Clubului Naţional de Terrieri, care a arbitrat categoriile Baby,
Puppy, Veteran şi Junior din rasa American Staffordshire Terrier). Ceilalţi
arbitri au fost: András Korózs (Ungaria), Torsten Himmrich şi Rüdiger Sie -
vert (Germania) Manuel Torres Delicado (Spania), Robert Kanas şi
Jaroslav Kubala (Slovacia), Rui Oliveira şi Luis G. Henriqes (Portugalia),
Monique van Brempt (Belgia) - aceasta este şi preşedinta Interra (Inter-
national Terrier Asociation) şi a arbitrat şi Junior BIS -, Boris Chapiro
(Franţa), Alan Hedges şi Eric Stanley (Marea Britanie), Peter J. Green
(SUA) - a arbitrat BIS -, Malgorzata Supronowicz (Polonia), Dusan
Paunovic şi Nemanja Jovanovic (Serbia), Ken Campbell şi Janice Camp-
bell (Australia), Günter Ehrenreich (Austria), Tom Hehir (Irlanda).

Doi arbitri români la Interra 2013



Un frumos exemplar din
rasa Whippet, varieta -
tea coloristică „tigrat”,

femela Belle from Boogie Dog's,
care-i aparţine lui Novák Dániel (Un-
garia), a fost declarat cel mai fru-
mos (Best in Show - BIS) la FCI Euro
Sighthound 2013. Competiţia s-a
desfăşurat în 18 mai, în cadrul
World Dog Show, la Gödöllő, într-o
secţiune a uriaşului parc al fostei
pro prietăţi imperiale a cuplului Franz
Josef I - Elisabeta de Wittelsbach
„Sisi”, lângă cel mai mare castel din
lume construit în stil baroc, şi a re-
unit la start 542 de ogari din rasele
incluse arbitrar de FCI în categoria
„Sighthound”. Urmează explicaţia,
succintă, a consideraţiei „arbitrar”
şi, mai ales, povestea „Europenelor”
ogarilor din 2013.

Sighthounds sunt ogarii (a me -
ricanii îi numesc Gazehounds), a -
dică acei câini care vânează bazân -
du-se pe viteză, agilitate şi simţ
vi zual (spre deosebire de copoi, ca -
re se bazează pe simţ olfactiv şi re -
zistenţă). Însă rasele considerate de
FCI ca fiind ogari au creat un scan-
dal ce durează de 9 ani (din 2005,
de când FCI a organizat prima ediţie
a Euro Sighthound, la Donaueschin-
gen - Germania). Britanicii, canadi-
enii şi americanii spun că „inventa -
rea” de către FCI a grupei Si ght hound
este o porcărie, drept urmare includ
rasele respective în Grupa Hound
(de Vânătoare). În replică, FCI sus -
ţine că problema e clară: ogarii sunt
câinii a căror conformaţie este pre -
dispusă la vânarea bazată pe viteză.
Aparent, o chestiune de semantică,
care a declanşat însă un talmeş-
bal meş pe plan mondial. Sunt mai

multe rase care se „încadrează” în
descrierea FCI, dar sunt excluse de
la competiţiile Sighthound (Chippi-
parai, Kanni, Khalag Tazi, Mudhol
Hound, Old Croatian Sighthound,
Rampur Greyhound, Taigan etc.).
Însă FCI recunoaşte ca Sighthound
şi câini care nu vânează bazându-se pe
viteză şi vedere: Basenji, Podenco
Canario, Ibizan Hound, Pharaoh
Hound, Portuguese Podengo, Rho -
desian Ridgeback, Peruvian Inca Or-
chid, Thai Ridgeback. Cam asta e
cu subiectivismul, însă acum intrăm
în parcul Gödöllő, unde ogarii (cei
recunoscuţi de FCI) încă adulmecă
urmele lui Sisi.

Cum a fost acolo...

Ungurii, mari iubitori ai câi -
nilor de vânătoare şi ai ogarilor - aţi
văzut, organizaţia chinologică mon -
dială face distincţie între cele două
noţiuni -, au făcut din organizarea
Euro Sighthound un spectacol ma -
re! E drept, niciunul dintre cei pre -
zenţi nu se aştepta să fie altfel, mai
ales că vorbim despre creatorii Oga -
ru lui Maghiar (Magyar Agár, sau
Hun  garian Greyhound, singurul
„sight hound” recunoscut de FCI),
dar şi a trei rase de vânătoare recu -

EURO SIGHTHOUND

„Murdărica” a strălucit la castel
• „Szutyok”, un Whippet din Ungaria, BIS la „Europenele” ogarilor

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro
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nos cute pe plan mondial, copoi sau
pointeri: Ogar Ardelenesc (Erdélyi
kopó, sau  Transylvanian Hound, „in-
ventat” şi dezvoltat în Carpaţii româ -
neşti), Vizsla Maghiară (Magyar
Vizsla, sau Hungarian Vizsla) şi Vizsla
Maghiară cu păr sârmos (Drótszőrű
Magyar Vizsla, sau Hungarian Wire-
haired Vizsla). Aşadar, show cu dom -
nişoare frumoase, înveşmântate în
haine de epocă de pe timpul lui Sisi
(jumătatea secolului al XIX-lea), cu
um breluţe dantelate în dotare, rin -
guri cu iarbă tunsă, delimitate cu
gărduleţe din şipci de lemn... 

Câştigătorul

Belle From Boogie Dog's „Szu-
tyok” („Murdărica”), o femelă din
rasa Whippet, în vârstă de 2 ani şi
7 luni, cumpărată de Novák Dániel
(Ungaria) din canisa lui Boglárka
Borsfai, este rezultatul încrucişării
cu rajoase a două varietăţi coloristi -
ce aparent incompatibile. Mama sa,
Smaragdens Soft Ice, cum părată de
Boglárka din Suedia, din canisa so -
ţilor Lundberg, e o Whippet varieta -
tea alb-cafeniu, iar tatăl său, Rivarco
Napoleone, achiziţionat din Italia,
de la  pasionatul Gaetano Turrini, e
un Whippet tigrat. Aşa că „Mur dă -
rica”, după cum o alintă No vák, a
„ieşit” o combinaţie bizară: cafeniu-
alb-negru. Campioană naţi o nală a
Ungariei, Croaţiei, Bulgariei, Serbiei
şi României, vicecampioană în
2011 a Grupei Sighthound din Un-

garia, Belle From Boogie Dog's tră -
ieşte acum în Hatvan (un orăşel în
apropiere de Budapesta, a cărui tra-
ducere este „60”).

Desemnată BIS la Euro Sight -
hound 2013, „Murdărica” a fost
secondată de Lux Loral Ilario Inno-
cenzo (Reserve BIS), un Italian Grey-
hound în vârstă de 4 ani şi 8 luni,
campion la clasa Junior Sight hound
2009 şi campion naţional în nouă
ţări. Acest micuţ de nici 38 de cen-
timetri aparţine surorilor Cristine
Grava-Bardina şi Inguna Grava-Thur-
man din Riga (Letonia), care con ti -
nuă tradiţia canisei Lux Loral, înfiin -
ţată în 2002 de mama lor, Rudite
Krunkle - au 22 de Italian Greyhound, o
parte dintre ei au participat şi la
com petiţiile din România. Alţi câşti -
gători (BIS): clasa Junior a fost
câştigată de Brookway Applause
Pre miere „Kando” (rasa Whippet,
proprietar Justyna Szopa din Polo-
nia), un câine promiţător (la ediţia
2012 a câştigat clasa Puppy); clasa
Open a fost câştigată de un Saluki
din Cehia, Khyrisma Anistana Avatar
at Yaran „Avi” (din canisa Yaran
Salukies - a fost condus în ring de
handlerul Linda Frisén Johansson).

În 2014, Euro Sighthound va avea
loc în Suedia (motivaţia: Clubul
Suedez Sighthound împlineşte 25
de ani de la înfiinţare).

DRAMA. În locul finalului op-
timist, un final trist. Un tânăr hand -
ler şi crescător de Whippet din
Franţa, Adrien Ferry, care a partici-
pat la WDS şi la Euro Sighthound
2013, a murit într-un tragic accident
la întoarcerea din Budapesta. El
conducea un camion în care trans-
porta 22 de câini şi în Slovenia a
pierdut controlul maşinii, aceasta
răsturnându-se pe autostradă. Adri -
en Ferry a supra vieţuit accidentului,
dar a murit lovit de o maşină atunci
când încerca să-şi salveze câinii
care fugeau speriaţi în faţa maşi -
nilor. În memoria sa, participanţii la
ex poziţia chinologică organizată în
Marseille în 1 iunie au purtat bande -
role negre. De asemenea, AChR a
decis ca în 22 iunie 2013, în cadrul
Euro Black Sea Cup, la Constanţa,
să se desfăşoare un „Memorial
Adrien Ferry”. Povestea acestui
tânăr, una despre dragoste, pasiune
şi selecţie, în numărul viitor al re-
vistei „Petzoom”.

Foto: @WDS 2013
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OBEDIENCE WORLD CHAMPIONSHIP

Myrullens Junior Flis, o
fe melă în vârstă de 7
ani şi jumătate, din

rasa Border Collie, antrenată de nor -
vegianca Kjellaug Selsaas, a devenit
campioană mondială în Ungaria, la
proba Obedience. 

Obedience World Champion -
ship 2013, desfăşurat sub egida
Federaţiei Chinologice Interna ţio nale
- integrată în evenimentul World Dog
Show -, în perioada 17-19 mai, în
parcul castelului Gödöllő, a furnizat
şi o mare surpriză în proba pe echi -
pe, acolo unde echipa Norvegiei s-a im-
pus în dauna vecinilor favoriţi, Fin-

landa - cam pioană mondială en-ti -
tre. De asemenea, o mare surpriză
a constituit-o echipa Cehiei, care şi-a ad-
judecat medaliile de bronz, după ce
la precedenta ediţie (Campionatul
Mon dial Obedience 2012, des fă şu -
rat în Salzburg - Austria) a în cheiat
abia pe locul 12 din 19 competitoa -
re - la ediţia din acest an au partici -
pat competitori din 20 de ţări euro -
pene şi din Japonia.

Obedience este o disciplină
care are ca scop dezvoltarea unui
comportament controlat al câinilor
pentru a favoriza buna integrare a
acestora în societate şi pe care unii
chinofili au transformat-o în sport
canin (presupune conducerea câi -
nelui cu lesă şi fără lesă, chemarea
simplă, culcat în timpul mersului,
ţinerea unui obiect, săritura în înăl -
ţime, poziţii la distanţă etc.).

Urmaşa lui Tiger

Duo-ul norvegian Kjellaug Sel-
saas - Myrullens Junior Flis a intrat
în calificările pentru finală în ziua a
doua, într-o grupă dificilă, cu cam -
pio nul mondial en titre, „finlande -
zul” Tending Able Tiger (un Border
Collie de cinci ani, antrenor Christa
Enqvist-Pukkila), reuşind să se im -
pună cu un total de 289,50 puncte,
devansând favoriţii finlandezi, cla -

saţi pe locul II, cu peste 3 puncte.
To tuşi, cele mai multe puncte
(295,50) în calificări le-a obţinut în
prima zi cehoaica Dana Valešová şi
câinele Andromeda Sub Tilia, care
au luat o opţiune serioasă pentru
câş tigarea titlului suprem. Însă, ca
în viaţă, în finală, unde se porneşte
de la zero, presiunea a urcat la cote
maxime, toţi concurenţii având
punctaje sub cele din cali ficări. Va -
lešová s-a situat în final pe locul 13,
lăsând locul pe podium pen tru Kjel-
laug Selsaas & Myrullens Junior Flis
(Norvegia - 283,75 puncte), Christa
Enqvist-Pukkila & Ten  ding Able Tiger
(Finlanda - 281,25 puncte), locul III
fiind ocupat, la egalitate - 280,75
puncte -, de Katja Kiviaho & Tending
Airborne (Finlanda - câinele fiind
sora fostului campion mondial, actu -
a lul vicecampion mondial) şi Fedo -
rova Galina & Wonder Westspacy
(Ru sia - câinele este un mascul, tot
din rasa Border Colllie). De altfel, ru-
soaica este o abonată la medaliile
de bronz, fiind pentru a treia oară
consecutiv când le-a obţinut la un
campionat mondial, după cele din
2011 şi 2012 (de fiecare dată a con-
curat cu Wonder).

Despre antrenoarea câşti gă -
toarei Flis (care în octombrie îm -
plineşte 8 ani), blonda cu codiţe pe
care cu greu ţi-o imaginezi ca fiind
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urmaşa cruzilor vikingi, Kjellaug Sel-
saas, vă spun doar atât: nu este o
necunoscută în Obedience, dimpo -
trivă, fiind a treia oară (după victorii -
le din 2005 şi 2006) când câştigă
un titlu mondial, însă acum nu era
favorită, ultima sa performanţă no -
ta  bilă fiind un loc 12 la Campionatul
Mondial din 2011.

Proba pe echipe

Campioana mondială la Obe-
dience din 2012, Finlanda a fost
detronată de Norvegia. Titlul su -
prem rămâne, aşadar, în nordul nins
al Bătrânului continent. După ce
anul trecut, în Austria, norvegien-
cele au prins în extremis podiumul,
în acest an au venit cu o echipă de
blonde şi de Border Collie (exclusiv):
Øivind Johansen - pe locul 24 la
Campionatul Nordic Obedience - şi
câinele Tonedo`s Supreme Luce;
Line Frøystad (locul 4 în 2011 la

Campionatul Mondial şi locul 9 anul
trecut) şi câinele Pepper-Harry, Aina
Fatland Røine (e sora Linei, a câş -
tigat în 2012 bronz la Campionatul
Nordic şi a terminat pe 16 la „Mon-
diale”) şi câinele Tyra; Kjellaug Sel-
saas şi Flis (acum campioni mondi-
ali la proba individuală); Grete Thon
(vicampioană naţională în 2012) şi
câinele Chess şi Hege Schea Bakke

(cea mai bună clasare: locul 9 la
Cam pionatul Nordic 2012) şi câi -
nele Ytrelia`s Yatzy  - rezervă Moni -
ca Wickstrøm (locul 5 la Campio na -
tul Nordic 2011) şi câinele Kron vallaren
Malte. O echipă din care, dacă extra -
gem „istoria”, cum era considerată
la începutul competiţiei Kjellaug Sel-

saas, avem argumentul celor care
afirmă că victoria lor în 2013 a
însemnat o mare surpriză. Priviţi
(lecturaţi) numai performanţele
echipei situate acum pe locul II, Fin-
landa, şi convingeţi-vă singuri (în
primul rând de semnalat profesio -
nalismul finlandezilor: toţi câinii
care fac parte din echipa naţională
de Obedience provin din aceeaşi ca -
nisă de Border Collie, Tendig, din
sudul Finlandei, care aparţine fami -
liei Riitta şi Pekka Jantunen-Korri):
Katja Kiviaho (campioană la Cam-
pionatul Nordic 2012, locul 11 la
„Mondialele” din 2011 şi locul 14
anul trecut) & Tending Airborne; Tar -
ja Melakari (campioană la Campio na -
tul Nordic 2011 şi locul 19 la „Mon -
dialele” din 2011) & Tending Jet black;
Anu Rantanen & Tending Impres-
sive; Nina Manner (în 2012, locul 8
în Campionatul Nordic şi locul 7 la
„Mondiale”) & Tending Hotspur;
Satu Taskinen & Tending Yep;
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Christa Enqvist-Pukkila (cam pioană
mondială în 2012 şi locul 5 la Cam-
pionatul Nordic) & Tending Able
Tiger; Jessica Svanljung (în 2012,
vicecampioană mondială şi locul II
la campionatul Nordic) & Tending
Knight şi Oili Huotari & Tending Oc-
cult. De ce am semnalat la capitolul
performanţe clasările din Campio -
natul Nordic? Pentru că e un fel de
Cupă Mondială, ţările nordice având
cei mai valoroşi competitori în pro-
bele Obedience - vezi clasamentul
final al acestui campionat mondial.

În fine, surpriza de pe locul
III, Cehia, formată din şase doamne
şi tot atâţia Border Collie (rasa pre -
ferată în probele Obedience): Dana
Valešová (campioană naţională în
2011 şi locul III anul trecut) & An-
dromeda Sub Tilia „Medy”; Lada
Richterová (veterana lotului, aflată
la a cincea prezenţă la Campionatul
Mondial Obedience, vicecampioană
naţională anul trecut) & Cat Ballow
Hardy Horde „Kety”; Kristýna Voj kov -
 s ká (campioană naţională în 2012,
pe locul 30 la „Mondialele” de anul

trecut, când a participat pentru pri -
ma oară la competiţie) & Never Ne -
ver Land Va Va Voom „Lia”; Lucie
Adelaine Gabrielová & Trust your
heart Conalls Joy  „Joy”; Jana Gi bo -
vá (campioană naţională în 2010,
aflată la a doua participare la un
campionat mondial) & Calypso Carl
Hardy Horde „Kaja” şi Jitka Procház -
ko vá (debutantă la un campionat

mondial) & Angelic face Running
Free „Ange”. În pofida lipsei unui
pal mares deosebit, cehoaicele au
depăşit echipe mult mai titrate: Sue-
dia, Italia, Germania, Rusia. 

Arbitrii au fost Olsen Erling
(Da nemarca), John van Hemert
(Olanda), Jean-Pierre Deplancke
(Belgia) şi Svein Georg Rønning
(Norvegia). La competiţiile Obedi-
ence, FCI acceptă doar ţările mem-
bre şi partenere, câinii prezentaţi în
concurs fiind cu pedigree. De regu -
lă, se foloseşte rasa Border Collie,
pu ţini competitori având exemplare
din alte rase (de exemplu, în compe -
tiţia din acest an au mai fost: Malli-
noise, Tervueren, Schnauzer Uriaş -
la echipa Franţei -, Labra dor Re-
triever, Golden Retriever - japonezii
au avut echipa formată din retrieveri
-, Groenendael, Beau ce ron, Ciobă -
nesc German, Ciobănesc Olandez
şi Ciobănesc Australian).
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SKYHOUNDZ

Pentru prima oară în is-
toria organizării World
Dog Show, Federaţia

Internaţională Chinologică a inclus
în eveniment şi competiţiile sportive
canine cu disc, respectiv Campiona -
tul European de Skyhoundz Classic
(care a contat ca şi etapă de califi-
care pentru Campionatul Mondial).
Până la analiza evenimentului, câ -
teva explicaţii pentru cei mai puţin
familiarizaţi cu acest sport. 

Nişte lămuriri

Evenimentele sportive canine
cu disc (numite impropriu şi Frisbee,
însă termenul „disc” e preferat şi
datorită faptului că „frisbee” este o
marcă comercială deţinută de com -
pania Wham-O, care produce discuri
„zburătoare”) îşi au izvorul într-o în-
tâmplare mai puţin obişnuită, pe -
trecută în 5 august 1974. Atunci, un
student din Ohio în vârstă de 19
ani, Alex Stein, şi câinele său, un

Whippet pe nume Ashley, au pă -
truns pe terenul de joc unde se
desfăşura un meci de baseball tele-
vizat la nivel naţional, disputat între
Los Angeles Dodgers şi Cincinnati
Reds. Stein i-a aruncat câinelui său
cele două discuri pe care le avea,
iar Ashley a uimit asistenţa cu mo -

dul în care le-a prins (s-a calculat
că Ashley a avut o viteză de 56
km/h şi a sărit la o înălţime de 2,7
m pentru a prinde discurile). Spec-
tatorii fiind extaziaţi, comentatorul
Joe Garagiola a continuat să comen -
teze ceea ce se întâmpla pe teren.
După 8 minute, timp în care Ashley
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a prins din zbor discurile pe care i
le arunca Stein, oamenii de ordine
au oprit reprezentaţia isto rică, însă
acesta a fost începutul sportului nu-
mit Disc Dog. Apoi, Stein, împreună
cu Irv Lander şi Eldon McIntire au
conceput primul Campionat Mon-
dial Dog Disc - Stein şi McIntire acti -
vează şi astăzi la dezvoltarea aces-
tui sport. 

Şi acum, ce este cu termenul
„Skyhoundz”? Este denumirea celei
mai importante asociaţii de gen din
lume, cea care a perfecţionat şi a in -
fluenţat regulamentul acestui sport,
care acum conţine mai multe probe -
de asemenea, este cel mai mare or-
ganizator de competiţii Disc Dog din
lume, printre alte lucruri bune făcute
pentru acest sport, ei fiind primii or-
ganizatori ai unei cupe mondiale. 

În principal, probele (care
con stau în aruncarea discului şi
prin derea sa de către câine) se des -
făşoară pe muzică, contra cro nome -
tru - sportul a fost promovat pentru
distracţie şi mişcare. Pot participa
câini cu pedigree sau fără, nu con -
tează deloc asta! - chiar campionul
mondial la categoria Sport este un
metis -, însă rasele predominante
sunt cele active, cărora le place să
sară şi care au viteză bună, respec-
tiv Border Collie şi Ciobănesc Austra -
lian, dar şi Jack Russell Terrier şi,
de sigur, mai puţin rasele „seden ta -
re” (Basset, Pekinese, Bloodhound
etc.). 

În variantă simplistă, cam as ta ar
trebui să ştiţi despre „frisbee-ul
canin” înainte de a afla despre cel
mai important eveniment din 2013

al acestui sport: „europeanul” de
Skyhoundz Classic şi Cupa Mon -
dială la categoriile Sport, Open, Mi-
crodog şi Tineret. Aşadar, înapoi la
Budapesta (Ungaria).

În parcul lui Sisi

Competiţiile de Disc Dog s-au
desfăşurat într-o secţiune a marelui
parc al castelului Gödöllő, situat în -
tr-un orăşel din comitatul Pesta (Un-
garia), la 30 km nord de Budapesta.
Castelul, cel mai mare din Ungaria,
a fost construit începând din 1733,
sub coordonarea faimosului arhitect
din Salzburg András Mayerhoffer, la
comanda contelui Antal Grassal -
kovich I. Acesta provenea dintr-o fa -
milie săracă, dar a ajuns unul dintre
cei mai bogaţi nobili din Ungaria. A
fost avocat şi a devenit preşe dintele
Parlamentului şi confident al Elisa-
betei de Wittelsbach, soţia lui Franz
Joseph I, împărăteasă a Austriei şi
regină a Ungariei, Bohemiei şi Croa -
ţiei, cunoscută sub apelativul „Sisi”.
După stingerea timpurie a familiei
Grassalkovich, castelul a fost vân-
dut, având mai mulţi proprietari,
până în 1867, când a fost cumpărat
de Franz Joseph I ca reşedinţă rega -
lă de vară - de aceea mai este cu -
nos cut şi ca „Palatul lui Sisi”. Şi
acum să vorbim şi despre câini.

Evenimentul de la Gödöllő a
fost împărţit între „Dog Chow Disc
Cup-Hyperflite Skyhoundz Classic
European Championship” (aici s-au
acordat titlurile de campioni mon-
diali la secţiunile: Sport Division Ex-
pert, Sport Division Novice, Kids
play, Time Trial, Open Expert-Novice-
Microdog, Freestyle Perechi) şi Cupa
Mondială (cu secţiunile Sport, Open,
Microdog şi Tineret). Noi vom zăbovi
asupra celor mai importante categorii. 

Campion mondial la sec ţi u -
nea Sport Expert a fost József Zsíros
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şi Seesco (Ungaria) - Seesco este
un metis. Categoria Open Expert a
fost câştigată de românul Adrian
Stoica, dar care reprezintă Italia -
are cetăţenie italiană şi este mem-
bru de bază în echipa naţională a
Italiei! - şi Rory, un Border Collie
(acest cuplu a fost vicecampion eu-
ropean în 2012, la Pforzen - Germa-

nia, atunci titlul suprem fiind câş -
tigat de Christina Weiss şi Ronja).
La proba Freestyle Perechi a câş -
tigat echipa formată din Angela Te -
derke şi Martin Tederke, cu câinele
Pepper.

În fine, Cupa Mondială la cate -
goria Open i-a revenit lui István
Fodor (născut în România, dar care

are cetăţenie maghiară, locuieşte în
Budapesta şi a reprezentat Ungaria)
şi câinele Fanni (un Border Collie
cumpărat din România), la categoria
Sport a câştigat tot cuplul József
Zsíros şi Seesco (Ungaria), iar la ca -
te goria Microdog s-a impus „italia -
nul” Adrian Stoica (un concurent re -
la tiv nou în acest sport, dar care s-a
impus deja prin titlurile câştigate şi
care e considerat unul dintre cei mai
talentaţi ai momentului) şi câinele
Tinkerbell (un exemplar „cascador”
din rasa Jack Russell Terrier). Păcat
că medaliile şi titlurile de campioni
mondiali ale lui Adrian Stoica (spe-
cialist în Feestyle, a declarat că, de
regulă, se antrenează o dată pe zi
şi de două ori atunci când... îl lasă
familia) şi István Fodor nu s-au con-
tabilizat pentru România, însă la noi,
cel puţin acum, acest sport e mai
puţin susţinut. Mai exact, este a proa -
pe complet ignorat.
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2 x CACIB

După CACIB-ul din ianu -
arie, primul din 2013
în România (cuplat cu

competiţiile Turneul Campionilor şi
Cel mai bun câine de rasă al anului
2012), Arena Aqua Sport din Timi -
şoara a găzduit, la final de aprilie,
încă două importante expoziţii chi-
nologice internaţionale. În 27 apri -
lie, „recidivând” în postura de orga-
nizatoare, „veterana” Asociaţie
Chi nologică (ACh) Timiş - nu ne e
permis să uităm faptul că în Timi -
şoara a fost fondată prima asociaţie
de profil din ţară, în 1922, se nu-
mea „Asociaţia Câinilor de Poliţie
din România” - a marcat cea de-a
30-a expoziţie internaţională de
după cel de-Al Doilea Război Mon-
dial, competiţie în care câştigătorii
au primit titluri de campion al Ro -
mâniei, fiind expoziţie de campio -
nat. Nu cu această ocazie (am aflat
că decizia inedită a fost pusă în
practică şi la competiţiile de la în-
ceputul anului), dar merită sem-
nalat măcar pentru designul inspi-
rat, pupitrul juraţilor şi masa-suport
pentru cupe au fost drapate cu
pânze purpurii decorate cu „am-
prente” galbene de... labe canine.
Rămânând în sfera vizualului, im-
posibil de evitat menţiuni privind
spectaculoasa demonstraţie de
Mondioring a localnicilor, numărul

mare de spectatori şi concurenţi
străini, ceea ce a dat amploare ca -
racterului oricum cosmopolit al „ora -
şului trandafirilor”.

Ziua Pucciolinei

La 90 de ani de la organiza -
rea primei expoziţii chinologice de
către asociaţia timişoreană, actu-
alul preşedinte, Daniela Radu, s-a
declarat, înainte de startul compe -
tiţiei, mulţumită de faptul că a reuşit
aducerea unor arbitri de prestigiu,
din şase ţări (Columbia, Anglia, Tur-
cia, Rusia, Austria şi România), şi
de numărul mare de înscrişi în pri -
ma zi, „584 de câini din 120 de
rase şi 17 ţări, cea mai îndepărtată
fiind Brazilia”. 

Ca o contrapondere nedreap -
tă la organizarea şi seriozitatea
bănăţenilor, expoziţia de campionat
a fost parţial umbrită de cei 50 (!)
de absenţi şi poate şi de cei cinci
câini prezentaţi în concurs, dar
nearbitraţi - un minus mai degrabă
pentru proprietari, care nu au reuşit
să-i pregătească pentru competiţie
sau să le stăpânească reacţiile ce
au dus la acest deznodământ. Patru
masculi (doi din rasa Rottweiler - Ai-
han şi Assterix Coppersocks -, un
Fox Terrier Sârmos - Gringo Filome-
nia De Yli -, şi un Malinois - Attila)

au fost descalificaţi, ceea ce i s-a
întâmplat şi unei femele din rasa
Dog Argentinian, Athena (în vârstă
de aproape 2 ani).

În fine, câştigătorul, mai exact
câştigătoarea zilei a făcut ceea ce
ştie cel mai bine: să câştige, după
cum îi spune şi numele. Kan Trace
All I Do Is Win - „Pucciolina”, pe nu-
mele de pet - este o extrem de
simpatică şi promiţătoare femelă
din rasa Petit Basset Griffon Ven -
deens. De urmărit, mai ales pentru
că la primul concurs, în 2012, la
Djakovo (Croaţia), a fost BIS la cate -
goria Baby. Tot în 2012 a fost pe
locul 3 la categoria Baby, la World
Dog Show, iar în acest an a fost pe
locul 2. Născută în 2011, în canisa
Kan Trance din Zagreb, a croaţilor
Natalija Kalecak Rado vanovic şi
Ante Lucin, Pucciolina a fost numită
aşa dintr-un reflex verbal normal:
tatălui său, Afterglow BonAppetite
DeCharlen, i se spunea „Pucci”, iar
mamei sale, Afterglow Emma Peel,
„Puccita”. A fost singurul pui păstrat
de proprietarii canisei croate şi de-
cizia asta chiar a fost inspirată - ca
şi numele din „bule tin”, de altfel,
pentru că Pucciolina este campioa -
nă de juniori a Croaţiei, Sloveniei şi
României, vicecampioană mondială
de juniori şi acum, iată, vicecam pi -
oa nă mon dială (titlu câştigat la
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World Dog Show 2013, la Budapes ta).
În runda pentru titlul BIS, sim-

patica Pucciolina i-a devansat pe
Bentley Dei Grandi Grigi, un Weima -
raner short hair care îi aparţine lui
Attilio Vaccari (Italia), şi care s-a
clasat pe locul III, şi pe „pletosul”
Hamzabegi Cimboram Aszu (un Puli
în vârstă de 7 ani, celebru deja, cu
multe titluri internaţionale în palma -
res - proprietari Octavian şi Timea
Draja), clasat al doilea.

Ziua lui Bentley

Cea de-a doua expoziţie inter -
na ţională de la Timişoara a avut loc
în 28 aprilie şi, pentru a nu mai
amărî organizatorii (încă o dată eu-
ropeni 100%), trecând repede peste
inconvenientul celor 74 de absenţi

din cei 537 de câini înscrişi în com -
petiţie şi peste descalificarea „piti -
cu lui” Cuan Zamolxis (rasa Zwerg-
pinscher sau Pinscher pitic, în
di a lect stradal), rămâne de sem-
nalat un fapt mai puţin întâlnit într-o
competiţie de o asemenea amploa -
re. Un crescător şi-a adus la concurs
femela din rasa Bichon... gestantă!
Faceţi un exerciţiu de imaginaţie
pentru a descoperi ce faţă a făcut
arbitrul austriac Robert Blumel când
i-a comunicat proprietarului - un lo-
calnic, am fost informat -, motivul
pentru care câinele său nu va fi ar-
bitrat - unii susţineau că ăsta e doar
al doilea argument al inconştienţei,
primul constând în numele Bichonu-
lui: Master Bullmastiff H-Daysi (to -
tuşi, al doilea aspect are o expli ca -
ţie, fiind cauzat de amalgamul ales

de proprietarii canisei Master Bull-
mastiff, care pe lângă Bull Mastiff
şi Dog de Bordeaux, rase din acelaşi
registru, au optat să crească şi Bi-
chon Frise - indiferent de dragostea
pe care o porţi câinilor, o canisă tre-
buie să respecte anumite reguli
pentru a fi încadrată în normalitate). 

Şi acum, la câştigător. Sur-
priza s-a declanşat „turbo” şi s-a nu-
mit Bentley Dei Grandi Grigi, o „fan -
tomă gri” (rasa Weimaraner, va rie tatea
cu păr scurt), condus în ring de han -
d lerul Claudio Brassini (Italia). Câi -
nele care a câştigat titlul BIS în cea
de-a doua zi a expoziţiilor chinologi -
ce organizate în Timişoara la final
de aprilie vine din canisa Storm-
track, care îi aparţine lui Attilio Vac-
cari. Şi pentru că numele său este
des întâlnit printre al proprietarilor
câinilor câştigători la expoziţiile din
România, să vă spun cine este.
Omul ăsta, un italian grizonat, e
nebun după Weimaraneri şi are şi
un fan club, fără glumă! Bine, fanii
nu s-au adunat exclusiv pentru că
s-au exaltat în faţa frumoşilor Wei -
maraneri, ci şi (sau mai ales) pentru
că Vaccari este un influent în lumea
mondială a modei. El este art direc-
tor la creatorul de modă Gaetano
„Gai” Mattiolo - tot acolo, ca asistent
designer (un fel de organizator) lu -
crează şi handlerul Claudio Brassini.
Şi cu asta, timişorenii au bifat, cu
bine - cine nu are încredere în in-
stinctele mele de observator, să lec-
tureze părerea realmente exaltată
despre organizare a arbitrului brita -
nic Andrew Brace, o găsiţi pe net -,
cea de-a 31-a expoziţie chinologică
internaţională, iar lista câştigătorilor
o găsiţi în tabelele alăturate. 
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Servus de la Sibiu şi bine
v-am regăsit la un nou
dublu CACIB! Dacă nu

priveai calendarul, 25 mai, a fost o
zi de toamnă, ploioasă - dar nu de -
s tul pentru a mă descuraja. Înar -
mată cu umbrelă şi cizme de ploaie,
merg la Hipodrom, unde nu se mai
întrec ca altădată caii, ci câinii. Aş -
teptau coafaţi, stilaţi, gata să în-
frunte până şi condiţiile meteo ne-
favorabile pentru a pla u ze (şi titluri).
Pe unii îi recunosc de anul trecut
(prin  tre care şi Monthy, BIS în 2012), pe
alţii îi văd cum păşesc timizi, pentru
prima dată, în ringurile de la Sibiu.
Ca o primă comparaţie cu anul tre-
cut, zăresc parcă mai mulţi câini de
talie mare: Carpatin, Caucazian,
Cane Corso, Golden Retriever, Bull-
mastiff, Dog German, Saint Bernard,
Terra Nova. Nu lipsesc nici Husky,
Ma  lamut, Chow Chow, Samoyed -
nu am scăpat ocazia de a ma poza
cu un superb Akita auriu, încurajată
şi de îndemnul stăpânului: „E cu -
min te, nu muşcă”. În pofida cerului
înnorat, văd multă iubire aici, la
CACIB Sibiu, o pajişte plină de câini
şi copii alergând şi jucându-se îm -
preună, ceea ce mă duce cu gândul
la „Imagine” a lui Lennon şi chiar la
„What a wonderful world”. Deodată,
se înseninează, norii fug, semn că
acolo sus cineva iubeşte căţeii. 

Organizare şi nu numai

Asociaţia Chinologică Sibiu s-a în-
trecut în planificarea unui eveni-
ment memorabil, atât pentru par ti -
cipanţi, cât şi pentru spectatori -
con cursul s-a desfăşurat în 25 şi 26
mai, în speranţa de a închide pri -
măvara într-un mod cât mai plăcut.
Şase ringuri, şapte arbitri şi vreo
1.000 de câini la CAC şi CACIB-uri,
număr bun în condiţiile în care toc-
mai s-a încheiat World Dog Show,
dar rămâne greu explicabilă progra-
marea, ţinând cont că se ştia că ma -
rele eveniment din capitala Ungariei
va duce la un regres al înscrierilor
în competiţiile din perioada imediat
următoare. Deşi organizatorii au
prelungit termenul de înscriere până
în 21 mai, tot nu au reuşit să adune
mai mulţi concurenţi, majoritatea fi-
ind din România („străinii” venind
din Spania, Italia, Finlanda, Cehia,
Slovacia, Rusia, Elveția). Mai mult,
din păcate, şi ploaia a reuşit să alun -
ge câţiva concurenţi, însă imaginea
pufoşilor Samoyezi, care nici măcar
nu încercau să-şi protejeze lăbuţele
albe de noroi, arată o reală probă
de curaj, semn că uneori trebuie să
te „murdăreşti” dacă vrei să ajungi în
top. Îndrumaţi de Cristian Ştefănes -
cu (preşedintele AChR), prezentaţi

de Petru Muntean (vicepreşedinte
AChR şi unul dintre importanţii ar-
bitri chinologi din ţară) şi organizaţi
de Asociaţia Chinologică Sibiu (pre -
şedinte Adrian Ludoşan), patrupezii
s-au simţit liberi să-şi etaleze frumu -
seţea şi ţinuta. Evenimentul nu a
fost totuşi lipsit de incidente. În cea
de-a doua zi, 26 mai, Grupa VIII FCI
nu a avut niciun câştigător. Adică a
avut, însă doar pentru câteva mo-
mente. Schnauzer-ul pitic, învingător
al rundei, s-a simţit dator să-l „tra -
gă” de coadă (literal) pe Golden Re-
triever-ul ales rezervă BOG. Mic şi
în căpăţânat, nu s-a lăsat până ce
nu a fost descalificat, grupa rămâ -
nând astfel fără ocupant pe prima
poziţie - sunt sigură că stăpâna sa
îi va explica responsabilitatea câş -
ti gării unui concurs şi-l va reintrodu -
ce la cursul de socializare, obliga to riu la
acest nivel (altfel, fru mu seţea e
zadarnică). Şi dacă tot vorbim de
câştigători, e timpul să-i prezentăm
pe cei ale căror eforturi le-au fost
recunoscute prin titlul BIS.

„Detectivul” 
şi Aszu din mânecă

Nu trecem cu vederea per -
formanţa câştigătorului din prima
zi. Manix Dermina Alex este un
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de Olimpia Triţă
olimpia.trita@petzoom.ro

Manix - nu detectivul - şi Aszu, BIS în Sibiu



Kavkazskaïa Ovtcharka, mai pe ro -
mâneşte, un Ciobănesc Caucazian,
al cărui proprietar este Adrian Gri -
goraş. Manix (nicio legătură cu Joe
Mannix, un fel de James Bond al
anilor '70-'80, detectivul din serialul
TV difuzat în România pe vremea
când era Republică Socialistă şi
care era jucat de Mike Connors) îşi
croieşte treptat, dar sigur calea spre
succes. A câştigat BIS Sibiu la 2 ani
şi 10 luni - de mai bine de doi con -
curează în expoziţiile-concurs. Dar
mai relevante decât vârsta sunt ta -
lentul şi voinţa, iar Manix le are din
plin. Şi a dovedit faptul acesta deve -
nind campion naţional al României
în 2013.

A doua zi a câştigat un cunos-
cut al fenomenului chinologic. Rasa
sa vine din Ungaria, dar te duce ine -

vitabil cu gândul la reggae şi anii
’60. Cu un look afro, Puli a câştigat
BIS la CACIB-ul din 26 mai şi a im-
pus trendul pentru vara lui 2013:

mic, negru şi lânos. Nici nu îţi vine
să crezi că este un ciobănesc cu
tra diţie de peste 1.000 ani, originar
din Asia Centrală. Hamzabegi-Cim -
boram Aszu, BIS în ziua a doua, vine
de la Arad, adus de Octavian Draja.
La 6 ani, Aszu este un câine de top
10 în România, campion europe an,
mon dial şi multiplu campion naţional.
„Un câine inteligent, activ şi care îşi
iubeşte familia foarte mult”, l-a descris
handlerul, iar noi îl cre dem.
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Conflict de interese (?)
Arbitrii com -

pe  tiţiilor de la Sibiu
au fost Pero Bozhi-
novski (Macedoni -
a), Javier Sanchez
(Spa nia), Ferdinan -
do Asnaghi şi Egidion Bravetti (Ita -
lia), Cristian Ştefănescu, Petru
Mun tean şi Cristian Vântu (Româ-
nia). Un amendament pentru ul-
timul arbitru: Cristi an Vântu din
Târ gu Mureş a arbitrat în prima zi
Grupa 10 şi a dat-o câştigătoare
(BOG) pe Insolens Burkina Aisha
(rasa Azawakh), care s-a născut în
canisa arbitrului (Insolens) şi pe
care i-a cedat-o ulterior lui Diczku
Ankio (Ungaria). Poate o fi fost cea
mai bună a grupei - a fost cam -
pioană europeană de juniori în
2010 -, însă e un aspect care de -
păşeşte limita fair-play-ului (în jus -
tiţie există un termen care defi -
neşte reacţia normală/legală în
cazuri de incompatibilitate a celor
care judecă: „recuzare”).
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A intrat în familia
Romaniţei Iovanîn urmă cu
doi ani şi a câştigat, fără
efort, dragostea tuturor. Ju -
căuş şi extrem de priete -
nos, Rexilius s-a dovedit un
„cadou” inspirat pentru Al-
bert, fiul ei - teoretic, el este
stăpânul Golden Retriever-
ului, dar practic creatoarea
de modă este cea care pe-
trece cel mai mult timp cu
aceasta. Exclusiv pentru
cititorii revistei „Petzoom”,
despre viaţa şi ghiduşiile lui
Rexilius, „câinele poliţist”.

nterviu de
Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro Fo
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Cum a primit Albert „cadoul cu
suflet”?

Spre bucuria mea, cadoul a
fost foarte bine primit. Băiatul a ma -
nifestat o grijă aparte faţă de căţel,
chiar dacă la început era deranjat
de... mirosul acestuia.

Cum a fost „botezat“ noul mem bru
al familiei?

Numele căţelului este Rexilius.
Bineînţeles, Albert a fost cel care l-a
ales şi noi am fost de acord.

Cât de repede s-a adaptat Rexi -
lius stilului dumneavoastră de viaţă?

Noi suntem cei care trebuie să
se adapteze stilului de viaţă al câi -
nelui.

Înţeleg că - teoretic - Albert este
stăpânul câinelui, dar practic dum -
neavoastră vă ocupaţi de el. Ce tru-
curi aţi folosit pentru a-l dresa?

Am considerat că este mai in-
dicat să se ocupe de Rexilius o per -
soană care are experienţă în munca
cu animalele, aşa că am angajat un
dresor!

Aţi apelat la pedepse sau la
recompense pentru a vă înţelege
mai bine cu el?

Nu a primit niciodată pedepse
de la noi, eventual de la dresor. Cât
despre recompense, trebuie să re-
cunosc că le primeşte zilnic!

Presupun că în primele luni de
acomodare, câinele a cauzat şi stri -
căciuni. Ce boacăne a făcut şi cum  
l-aţi tratat în acele momente?

Rexilius a fost foarte activ la
acest capitol. A ros cablul de internet
şi prizele din casă. Şi nu s-a oprit
aici! A ros toţi copacii din curte şi a
să pat pe sub gard. Dar toate aceste
„poz ne” au fost tratate cu amuza-
ment de întreaga familie.

Cât timp petreceţi cu el în parc?

„Albert îşi dorea un par -
tener de joacă şi m-am gândit
să-i fac un «cadou cu suflet».
Ale  gerea nu a fost grea. Am op -
tat pentru un Golden Retriever,
cu noscând faptul că această
rasă este una jucăuşă, docilă,
prie te noasă şi iubitoare de
copii”.
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EPUIZAT. După o zbenguială în toată regula, 
Rexilius se îndreaptă agale spre bolul cu apă



Din cauza programului destul
de încărcat pe care îl avem, petre-
cem destul de puţin timp faţă de cât
ne propunem. Însă Rexilius are ori -
cum parte, zilnic, de plimbarea de
seară precum şi de joacă.

Ce „tabieturi” are animalul de
companie pe care-l aveţi?

Rexilius are o plăcere deose -
bită să ne fure papucii şi să-i ascun -

dă, pentru ca noi să-i căutăm. Şi este
foarte fericit şi atunci când ne jucăm
cu mingea.

Dacă la început Albert l-a cam
ignorat pe companionul său, în pre -
zent situaţia s-a schimbat radical.
Cum aţi reuşit să îi apropiaţi?

Rexilius nu a fost ignorat! E
ade vărat că la început Albert nu a
petrecut la fel de mult timp în com-
pania lui ca în prezent... Nu am inter-
venit între ei, apropierea lor a venit
treptat, de la sine.

Care dintre membrii familiei pe-
trece acum cel mai mult timp cu el?

Eu sunt cea care petrece cel
mai mult timp în compania lui Rexili -
us, dar nici Iulian sau Albert nu se
lasă mai prejos.

În prezent, câinele locuieşte
separat în curte sau are un spaţiu
amenajat în casă?

Încă din prima lui zi la noi, Rexi -
lius a locuit afară. Îmi amintesc că în
prima iarnă am fost extrem de îngri -
joraţi, deoarece, în fiecare noapte,
nu dormea în coteţul pe care i l-am
pus la dispoziţie, ci... direct pe ză -
padă!

În cei doi ani de când îl aveţi,
au existat situaţii în care câinele v-a
salvat dintr-o situaţie delicată? 

Până acum nu am fost puşi pe
stradă sau în parc într-o situaţie deli -

cată, în care Rexilius să intervină. 

Cine are grijă de el atunci când
plecaţi în concediu?

Rămâne pe mâini sigure. Co -
lectivul Casei de Modă Romanitza şi
mama mea se ocupă de Rexilius în
absenţa noastră.

În ce constă alimentaţia lui?
Hrana lui constă în mâncare

specială: Royal Canin - Golden R pen-
tru talie mare, atât boabe, cât şi con-
serve.

La ce interval de timp îl duceţi
la medic şi coafor? Ce produse folo -
siţi pentru întreţinerea blăniţei?

Este în evidenţa prietenilor de
la o clinică veterinară şi ori de câte
ori este cazul merg cu Rexilius acolo.

Foarte mulţi stăpâni de ani-
male apelează la castrarea lor. Dum -
neavoastră sunteţi pro sau contra
unei astfel de intervenţii? De ce?

Nu sunt de acord cu o astfel de
intervenţie chirurgicală. Părerea mea
este că trebuie să guste măcar o
dată din plăcerile vieţii!

Vi s-a întâmplat ca patrupedul
să nu tolereze anumiţi musafiri? Ce
soluţii aţi găsit în astfel de situaţii?

Niciodată! În schimb devine
foar te agitat atunci când pe stradă
trec persoane pe care el le consideră
dubioase… Rexilius, câine poliţist :)! 

ALINT. Albert şi Romaniţa îl recompensează pe Rexilius cu multă... dragoste

ATAŞAMENT. Albert este „topit”
după Rexilius
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DOGO CANARIO

de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

GGllaaddiiaattoorruull  ccuu  iinniimmăă  mmaarree
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Are un trecut tumultos şi
reputaţia unui câine cu
spirit de gladiator. N-a

fost botezat după ţinuturile de
baştină, ci invers, s-ar zice că aces-
tea şi-au luat numele după el. Şi
astăzi impresionează prin simpla-i
apariţie, ba chiar dă fiori celor mai
slabi de înger. Dogo Canario, denu-
mit la început Perro de Presa Cana -
rio, şi-a câştigat renumele unui for -
ţos sufletist. Dar numai pentru cine
ştie să-l descopere. Astăzi aflăm îm -
preună povestea lui Wallena Bullsa -
ra del Pemba (Zara) şi Van Gogh
Bull sara del Pemba (Vango), cres -
cuţi în Arad de Norbert Gal, un pasi -
o  nat al raselor canine „hard”. Câinii
lui sunt „paznici profesionişti”, com-
panioni ascultători şi în plină ascen-
siune în competiţiile chinologice.

Sangre Caliente

Perro de Presa Canario vine
din insulele Gran Canaria şi Tenerife.
În secolele XIV şi XV, conchistadorii
spanioli au adus aici câini iberici, în
special din rasele Dog Spaniol, Bull-
dog de tip vechi şi Alani. După ce au
ocupat acele meleaguri, mateloţii au
numit arhipelagul după câini (Canis,
în limba latină), păzitori ai insulelor
- Insulele Canare (Insulele Câinilor)
au ajuns mai târziu să dea numele
u nei alte specii: canarul.

Potrivit celor mai simple teorii,
Perro de Presa Canario a apărut în
urma încrucişărilor dintre băştinaşul
Bardino Majorero (câine ciobănesc
pre-hispanic) şi alţi câini de tip mo -
losoid din exteriorul arhipelagului.

Specialiştii Clubului Spaniol de
Presa Canario susţin ideea că Presa
are sânge de Dog Spaniol, o rasă
ancestrală folosită la lupte. 

Spaniolii îi foloseau pe stră -
moşii dogului la paza moşiilor şi a
turmelor de vite, însă şi la ocupaţii
barbare (prădător de animale). Lo -
cuitorii insulelor n-au fost inte res aţi
doar să deţină o rasă pentru muncă,
ci şi una pentru lupte, astfel că s-au axat
pe eliminarea unor caracteristici ale
moloşilor, care, deşi impunători ca
dimensiuni, nu erau foarte agili. A   -
traşi de fru museţea şi resursele
arhipelagului, în Canare au apărut
apoi englezii, împătimiţi ai luptelor
între animale. În secolul XVIII, a -
ceştia au dus în insule câinii lor -
Bulldogi şi combinaţii de Bulldog cu
Terrieri -, astfel că luptele au luat
un avânt puternic. S-au făcut apoi
încrucişări între câinii indigeni,

„luptătorii” englezilor şi Bardino Ma-
jorero, pentru ca rezultatul să fie
Perro de Presa.

În Canare, luptele de câini nu
erau spectacole organizate pentru
public, cum se întâmpla în Anglia.
În sfârşit, în 1940, luptele de câini
au fost interzise prin lege în Canare,
dar practica, considerată macabră,
a mai dăinuit vreme de 15 ani, pe
ascuns, când ,,febra” luptelor s-a
stins şi efectivul dogilor din insule
a scăzut dramatic. 

Presa Canario a fost „resus ci -
tată” la începutul anilor 1970, când
populaţia s-a reîntors la unele tradiţii
vechi, considerate de valoare. Deţi -
nerea unui exemplar de Presa era
socotită semn pentru un statut so-
cial înalt. În anul 1983, Societatea
Canină Regală din Spania a recunos-
cut Club Espaňol del Presa Canario.
Presa Canario a fost recunoscut
provizoriu de către FCI, în 2001.

Anatomia perfectă 
de luptător

Norbert Gal creşte câini de
15 ani, dar s-a dedicat de o vreme
acestei rase „cu greutate”, captivat
de temperamentul dogilor Presa.
Zara, în vârstă de un an şi jumătate,
are blana de culoare nisipie, iar pe
faţă, o mască neagră, caracteristică
acestei rase. Vango are un an şi 10
luni şi reprezintă varietatea tigrată
- dogii Presa mai pot avea însă şi
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blana cafenie şi cenuşie, întotdea -
una scurtă şi dreaptă, iar petele
albe pe gât sau piept se regăsesc
la unele exemplare. Sunt câini de
talie mare, solizi, viguroşi şi impo -
zanţi, având osatura şi musculatura
extrem de puternică. 

Capul câinelui de Presa Ca-
nario este masiv, aplatizat în vârf şi
acoperit de o piele groasă, puţin
flască, iar botul este lat şi puternic.
Ochii ovali sunt în general căprui,
uneori cu tentă mai închisă, iar pri -

virea este pătrunzătoare. Urechile
acestuia sunt uşor lăsate şi este
obişnuită cuparea. Presa are pieptul
de „atacant”, lat şi vânjos, iar labele
sunt rotunde. „Deşi vine din insule,
Presa nu suportă uşor căldura mare
şi nici iarna nu suferă de frig. Între -
ţinerea este uşoară, mai ales că
aceşti câini iubesc băile cu furtunul.
Unora le par serioşi… Asta pentru
că nu i-au văzut zbenguindu-se şi
muş când din jetul de apă”, măr -
turiseşte Gal. 

Dogo Canario atinge o înăl ţi -
me la nivelul greabănului de 55-65
de centrimetri, iar greutatea între
38-50 de kilograme. Deşi nu este
extrem de energic, Presa se simte
cel mai bine într-o curte îngrădită,
unde să aibă, desigur, şi ţarcul său.

Totul pentru stăpân

„Tancurile”, cum îi mai alintă
Norbert Gal pe Zara şi Vango sunt
gardieni înnăscuţi, incoruptibili şi



neînfricaţi. Ce-i drept, un Presa nici
nu trebuie să-şi dea prea mult
silinţa pentru a fi intimidant. Dar,
pe de altă parte, sunt inteligenţi,
curajoşi, devotaţi stăpânului şi nimic
din ce-i în jur nu le scapă. 

Le place foarte mult să stea
alături de familie şi să fie pe placul
stăpânilor. Tocmai de aceea sunt
docili şi înţeleg repede ce-şi doreşte
stăpânul de la ei. „Poate sună din
seria «câinele meu e cel mai deş -
tept», însă cine nu are câini de Ca -
nare nu crede. Presa sunt duri în
apa renţă, însă sunt foarte echilibraţi
ca temperament. În dresaj, n-am
pus accent pe unele exerciţii, pe ca -
re, personal, le consider poate mai
potrivite unor rase cuminţi, dar ei le
execută chiar şi pe acelea. Sunt
mari şi ai zice că nu se descurcă cu
«fineţurile», însă cu copiii sunt tan-
dri. Nu de mult, l-am găsit pe Vango
ghemuindu-se ca micuţa mea să
poată ajunge să-l mângâie. Lui nu-i
era la îndemână, pentru că poziţia
era incomodă… dar nu conta atâta
timp cât era lângă ea”, povesteşte
Norbert Gal. Zara şi Vango sunt
jucăuşi şi caută mereu să intre în
graţiile stăpânului, pentru a primi
laude şi mângâieri. Din exterior poa -
te fi chiar surprinzător să vezi un
dulău ca Presa transformându-se
într-un căţel atât de dependent de
afecţiunea stăpânului. Vango îşi
arată afecţiunea mai mereu ţinând
o labă pe stăpân sau măcar pe…
pantof. 

Macho spaniol de temut

Toată „vraja” se rupe când e
vorba de intruşi, oaspeţi dubioşi, ori

iz de pericol. Neîncrezători faţă de
străini, Presa sunt de neoprit atunci
când trebuie să-şi apere terenul sau
stăpânul. Pe necunoscuţii care le
calcă teritoriul îi au continuu în vizor,
însă nu fac niciun gest necugetat
decât provocaţi şi, când o fac, o fac
cât se poate de direct. Când Presa
latră, are sigur un motiv întemeiat
şi o face ori în semn de prevenţie,
ori pentru a arăta că a simţit ceva
ce nu-i este pe plac. „Presa e un
macho spaniol. Orice ar fi, el e şeful.
Da că e vorba să atace, o face direct,
din faţă, nu prin învăluire”, spune
arădeanul. De aceea, Dogo Canario
este o rasă indicată numai stăpâ -
nilor experimentaţi, care ştiu să se
impună. 

Încă de la o vârstă fragedă,
Presa trebuie educat cu fermitate
şi învățat care sunt limitele. Aceşti
câini trebuie socializaţi timpuriu

pentru acceptarea persoanelor şi
animalelor străine. Norbert Gal
consideră esenţial ca un Presa să
înveţe când să muşte, pentru că ast-
fel va şti şi când să... nu o facă. Ca
să-şi exercite într-un cadru optim,
sub control, aptitudinile de luptători,
cei doi Presa fac exerciţii regulate
de atac la manşon şi costum. Însă
sunt obişnuiţi cu aglomeraţia, cu tot
ce înseamnă străin şi se comportă
exemplar în societate. 

Norbert Gal i-a scos în lume,
unde, cum era de aşteptat, au avut
parte de succes. Pe lângă titlurile
de Best Puppy şi Best Junior, Vango
a obţinut deja BOB (Cel mai bun al
rasei) şi este Campion România Ju -
nior. Zara a fost şi ea deja aleasă
,,Cea mai bună a rasei” şi este doar
la început de drum. Cei doi Presa
arădeni au participat şi la World Dog
Show 2013, în Ungaria. 
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CÂINI UTILITARI

Nicu Băduceanu este
plutonier major în gru -
pa conductor câini ser-

viciu în cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Braşov. Lucrea -
ză cu şi alături de câinele său de
şase ani, e pasionat de meserie şi
mândru foc de un exemplar canin
de toată frumuseţea şi agilitatea.
Pentru Nero, Nicu este partenerul
său de-o viaţă. L-a luat în primire la
patru luni şi l-a botezat aşa, Nero,
chiar dacă în acte era trecut I(i)or
(bănuim că decizia a fost luată nu
pentru că ar fi un câine piroman, ci
doar pentru că iniţialele echipei câi -
ne-conductor dau bine).  

Şi câinii merg la şcoală

În cadrul Jandarmeriei, alături
de Ciobăneşti Germani mai sunt
utilizaţi  Rotweilleri şi Labradori, a -
cestea fiind singurele rase compat-
ibile cu cerinţele sarcinilor din teren.
Rasa de apartenenţă a lui Nero, Cio -
bănesc German, are un comporta-
ment tipic: agresivitatea şi atacul
asupra persoanelor străine (cauzate
de dresaj ineficient, sau lipsa socia -
lizării - însă în cazul nostru, aceste
caracterisitici sunt privite ca fiind
calităţi, dacă sunt bine gestionate
şi controlate).

Vedeta patrupedă a cuplului
N&N are şase ani şi a fost dresat şi
şcolit la Sibiu, la Centrul Chinologic.
Învăţăcel bun, are licenţa canină
lua tă în miros-căutare-salvare şi
masteratul în intervenţie. Paran teză:
Centrul Chinologic „Dr. Aurel Gre-
blea” din Sibiu este una din cele
mai mari unităţi de profil din lume
şi produce, creşte şi dresează câini
de serviciu pentru structurile Minis-
terului Afacerilor Interne şi Sistemul
Naţional de Apărare.

Revenim la elevul Nero. La
cursul de căutare/salvare a fost in-

struit şi antrenat pentru căutarea
persoanelor pierdute în mediu aco -
perit sau descoperit (pădure, câmp,
din astea...). La clasa de intervenţie
a fost învăţat să acţio neze pentru
prinderea categoriilor indezirabile
social (evadaţi, infractori etc.).

Instructajul primit când Nero
era mic (dar feroce în devenire) s-a
valorificat în mănuşile dresorilor de
la Sibiu; perforându-i, ca să fie sigur
că nu va fi uitat - iar dacă profesorii
au şi amintiri dureroase, probabil l-au
promovat în speranţa că vor scăpa
teferi. Nu expunem o tragedie-n trei
acte, dar aşa se întâmplă când în -
tinzi coarda. El arăta doar că şi-a

ascuţit demult dizertaţia, creioanele
şi colţii - sper că nu se inspiră din a -
cest articol vreun  absolvent de liceu
în prag de Bac.  

Nero în acţiune

Fiind un câine cu agresivitate
ridicată, a ajuns să „lucreze” la Jan-
darmerie tocmai din acest motiv.
Iniţial a fost folosit pentru căutare,
actualmente fiind „trecut pe ştatul
de plată” la intervenţie. Ca să-şi me -
rite leafa, a prestat până acum la
serviciu patru muşcături, toate în
cazuri extreme, în care integritatea
fizică a conductorului era pusă în
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pericol. Însă cu tot lirismul de care
sunt în stare, nu-l voi compara pe
Nero cu Jack Spintecătorul, eventual
cu câinele care l-a prins într-un final.
Iar trecerea de la gena lui de Rambo
la grupa de intervenţie e aşa, ca
tran sferul de la strung la sculptură,
cu riscurile asumate.

Conductorul lui Nero poves -
teşte că performanţa nu se face
peste noapte, investiţiile de timp şi
de resurse trebuie să fie pe măsura
rezultatelor aşteptate. Partea bună
e că-n Jandarmeria Braşov treaba
merge ca unsă şi rezultatele sunt
direct proporţionale cu investiţia. 

Cu sănătatea n-au fost până
a cum probleme, Nicu are un parte -
ner rezistent şi bine îngrijit, care nu
i-a dat motive de îngrijorare. Nero
poate lătra cu încredere acelaşi lu-
cru. Adică nici Nicu nu-i bolnăvicios.
Cuplu solid şi dârz, băieţii N&N  şi-au
făcut datoria în misiuni în care-a fost
necesară prezenţa  lor - de menţio -
nat că Braşovul este o zonă liniştită,
n-o spune redactorul ca să se dea

mare cu propria rezidenţă, ci chiar
cei responsabili de ordinea şi liniş -
tea urbei. Nicu povesteşte că nu s-a plic-
tisit cu acelaşi partener în şase ani
şi nici nu are vreo temere când iese
pe teren cu el. Aşa că nu ar renunţa
la Nero pentru nimic în lume.  

Transformare prin dresaj

Un căţeluş se transformă-n
agent 007 dându-se de trei ori peste
cap. M-aţi crezut? Nu. Un câine
poate fi pregătit pentru legiunea
străină canină, doar dacă arată de
mic o anumită predilecţie pentru
armată, aşa-zisele „secrete” de ser-
viciu pe care nu le afli la primul
aprozar: dacă-i bun pentru urmă îţi
dai seama pentru că-i meşter la
căutat prin folosirea cu rost a sim -
ţurilor olfactive, dacă e  bun pentru
intervenţie te prinzi de fază flen-
durându-i o cârpă prin faţă, moment
în care începe să latre zelos. Câi -
nele, nu cârpa. Fapt important: în
intervenţie nu se poate folosi un

căţel care nu latră, deoarece câinii
cu pricina se impun şi prin lătrat.  

Totuşi, dacă dintr-un motiv sau
altul cedaţi un căţel spre adop ţie la
Jandarmerie, în cantonament, spre
a fi dresat, trebuie să ştiţi la ce-l
înhămaţi. Clar e că n-o să mai fie
ca la mama acasă, raţia alimentară
este foarte bine echilibrată, dar nu
dă pe-din-afară de gogoşi şi ciuca -
lată, deoarece câinele trebuie să
alerge foarte mult şi suprapondera -
litatea este exclusă. Din numărul
trecut al revistei „Petzoom” (vezi
„Militari cu blană”) am aflat că de
căţeii jandarmi se ocupă medicul
veterinar al instituţiei, atât în moni-
torizarea stării de sănătate, cât şi
în aportul nutriţional. Conductorii se
ocupă de dresaj, room-service şi de
chestiuni medicale, cei care au şi
câte-o specializare-n plus în tehnică
medicală veterinară; acest atu este
binevenit.

În speranţa că nu divulg un
secret de stat, am aflat că înainte
de dresaj cuţu nu primeşte papa
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deoarece cu burta plină mai greu
ar avea chef de antrenament. În loc
să ne încerce mila, ar fi bine să pu -
nem mâna pe ars calorii, reţeta de
bază este aceeaşi. 

Cu ocazia asta iau un răgaz
ca să vă confesez visul meu inchizi -
torial: o instituţie în care sunt căţel
şi sunt coercitiv obligată să nu mă -
nânc ce, cât şi cum vreau, să fac
multă mişcare aerobă şi ana erobă
pentru ca-n final să fiu radioa să pre-
cum Kate Moss, luptătoare şi faină
ca Lara Croft şi deşteaptă ca un
redactor „Petzoom”. Aşa... tough
bitch! 

Să revenim. Câinele este su-
pus dresajului în fiecare zi, însă pe
măsură ce acesta creşte, automa-
tismele şi deprinderile sunt formate,
efortul depus este mai mic. Aşa, într-o
sintagmă mai faină, efortul dresaju-
lui este invers proporţional cu etatea
câinelui.

Ş-acum, gata cu armata, mul -
ţam pentru lecturare şi răbdare. Hai
liberare!



CÂINI UTILITARI

De fapt, creatura asta
fru moasă este the best
work-in-progress (cel

mai bun proiect în evoluţie), spune
Irina despre Rubini, căţeluşa ei dre -
sată pentru asistenţă. Rubini, nu -
mită şi „câinele atomic”, este primul
câine Malinois din ţară folosit ca
ghid, iar Irina este Irina Ternău ciuc
din Arad, un om care iubeşte frumo -
sul (design vestimentar, psihologie,
canotaj şi natură), jovială, modestă,
care detestă lipsa de originalitate şi
care crede că ar avea nevoie de mai
multă ambiţie şi că vom înceta să
discriminăm atunci când nu vom
mai simţi nevoia să vorbim despre
defectele fizice ale celor din jur, dar
că până acolo e mult… Urmează
povestea celor două prietene, una
deloc comună, stereotipică, în care
totul decurge conform canoanelor. 

Povestea lor

Clipe fatidice au lăsat-o in -
firmă la doar 17 ani, dar tot acele
mo mente au provocat-o să lupte din
răsputeri cu deznădejdea, cu pre -
judecăţile şi cu anonimatul. Irina
Ternăuciuc şi-a urmat vocaţia şi a
absolvit în 2004 Institutul Maran -
goni din Milano, secţia Design Ves-

timentar, şi asta fără să fi urmat
înainte studii universitare de specia -
litate. După un masterat în domeniu
s-a gândit să urmeze şi o faculta te
de profil în ţară. Designer ta    len   tat,
dar mai presus de toate un om cu o
de  terminare pe care n-o con şti en ti -
zea ză, lucrează astăzi dintr-un sca -
un cu rotile pentru companii şi bran-
duri vestimentare cunoscute. 

Am găsit-o înconjurată de
schiţe şi materiale, ţinându-l în
braţe pe Sasha, un pisoi olog. Pe
Rubini, căţeluşa de Ciobănesc Bel-
gian - Malinois, o are de un an şi
jumătate, chiar de când era pui.
Spune că iniţial nu şi-a dorit un
câine, pentru că iubea mai mult pisi-
cile (dintr-un motiv bine întemeiat:
felinele sunt mai puţin dependente
faţă de om, atât afectiv, cât şi com-
portamental). Un prieten i-a sugerat
să-şi ia un câine şi, până la urmă, a
acceptat. Pentru început mai mult
pentru a încerca ceva nou. Provo-
carea a fost cu atât mai mare, cu
cât partenera sa avea să fie un Ma-
linois. „M-am gândit că un câine va
introduce ingredientele ce lipseau
din viaţa mea. Mă va obliga să pe-
trec mai mult timp afară, mă va face
mai activă, nu mă va lăsa să fiu
deprimată şi să mă afund în lumea
virtuală a computerului. Îmi era,
însă, teamă că nu voi face ceea ce

trebuie, că nu o voi iubi îndeajuns.
Exista riscul că va cere mai mult
decât pot să-i ofer, ca timp şi aten -
ţie. Acum ştiu că nu ne mai putem
despărţi”, e convinsă Irina. 

Marea provocare 

Ceea ce a început din curiozi -
tate avea să se transforme într-o
legătură deosebită, bazată pe su-
port reciproc necondiţionat. O le -
gătură în care chiar şi micile greşeli
dau partea inedită a poveştii. Irina
a remarcat-o pe Rubini din cuib -
era mai liniştită decât ceilalţi pui -,
dar şi aşa a luat-o acasă cu o anu -
mită reţinere. Nu şi-a luat un câine
dintr-o rasă cunoscută pentru calm,
uşor de dominat, ci unul dintr-o rasă
puternică, agil, folosit la pază şi, mai
ales, nerecomandat celor neexpe ri -
mentaţi. 

A fost nevoie de ajutor spe-
cializat, astfel că Irina şi Rubini au
devenit învăţăceii lui Ştefan Kor-
siczky - un dresor cu multă expe ri -
en ţă, cu rezultate excelente şi în
Mondioring (un sport canin încă
prea puţin speculat în România). De
altfel, Rubini e fiica unui campion -
Falko des leus Chapellois - expert
în Mondioring, recunoscut pentru
performanţe şi caracteristici deo -
sebite. De Falko s-a ocupat Kor-
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siczky în urmă cu câţiva ani, astfel
că educarea unui urmaş al acestuia
a părut ceva predestinat. Cu toate
astea, temerile legate de potrivirea
tinerei cu un câine cum e Rubini
persistau şi pe bună dreptate. „Ru-
bini e primul Malinois dresat pentru
asistenţă şi trebuie să recunoaştem
că, în mod normal, nu te gândeşti
la rasa aceasta când vrei un câine
ghid. Câinii Malinois excelează de
obicei la pază şi sport canin. I-am
spus Irinei, încă de la început, că
un Ciobănesc Belgian e mai greu
de strunit. Rubini este însă un

«câine atomic» cu potenţial şi carac -
ter extraordinar. Eu m-am ocupat de
disciplinarea de bază şi de ini ţierea
în asistenţă, dar Irina a continuat
dresajul, adaptat nevoilor şi după
propriile convingeri”, a precizat
dresorul. 

După ce Korsiczky a discipli -
nat-o pe Rubini, Irina a preluat ini -
ţiativa, observând calităţile şi ran-
damentul căţeluşei de Malinois.
Crede că orice câine poate fi blând
şi comunicativ, chiar dacă aparţine
unei rase cu potenţial agresiv. A -
vând, deci, convingeri puţin atipice

în ceea ce priveşte strunirea unui
câine dintr-o rasă puternică, însă
perfect conştientă că e puţin stân-
gace, tânăra a continuat dresajul.
În stil propriu, diferit de cel al dreso-
rilor experimentaţi. 

Pentru că şi-a dorit încredere
şi confort, a încurajat latura sociabi -
lă a patrupedului, un lucru mai puţin
obişnuit la posesorii de Malinois,
ca re de obicei stimulează aptitudi -
nile de pază ale câinilor din aceas -
tă rasă. „Nu ştiu dacă e bine sau
nu, dar mi-am dorit să am totală în-
credere în ea atunci când suntem
în afara teritoriului nostru, a casei.
Pentru un Ciobănesc Belgian, Rubini
este foarte sociabilă şi afectuoasă.
Când, însă, aude pe cineva la poar -
tă, latră de zici că rupe. Apoi devine
blândă la contactul cu oaspetele
nostru, desigur, doar atunci când e
însoţit de mine. Parcă încă se duce
o mică luptă în mintea ei. «Oare cum
ar fi mai bine, să fiu mai rea sau
bună?». În exterior însă este paş -
nică, sociabilă şi vrea să impresio -
neze pe toată lumea”, explică Irina.
Rubini, cea veşnic surescitată şi
puţin rebelă, e recompensată întot-
deauna când reuşeşte să intre într-o
stare… zen. A prins repede alte ele-
mente de dresaj de asistenţă, pre-
cum ridicatul obiectelor şi aducerea
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lor, închiderea şi deschiderea uşilor
şi acordarea de sprijin. Mai mult,
Rubini s-a arătat întotdeauna dori-
toare să execute comenzi, rasa a -
cesteia fiind una cunoscută pentru
inte li genţă şi excelente aptitudini de
muncă. 

„Nu-s perfectă, dar părţi din
mine sunt grozave!”

Rubini nu face totul ca la car -
te, ci totul... în stil propriu. Febrilă,
cere să i se dea de lucru şi e avidă
de recompense şi mângâieri. Tinde
să facă exces de zel uneori. Repetă
comenzi din dorinţa de a fi obser -
va tă, face tumbe şi atunci când nu

e cazul şi devine extrem de li pi -
cioasă. Acestea ar fi micile ei de-
fecte, care, însă, o fac specială în
ochii Irinei. Tânăra recunoaşte că,
pentru a deveni specialistă în dre -
sajul de asistenţă, Rubini trebuie să
se cizeleze şi să mai ales să înveţe
să-şi depăşească starea de frene -
zie, care o stăpâneşte uneori. 

Chiar dintr-o slăbiciune, Ru-
bini a învăţat să împingă căruciorul
Irinei. Căţeluşa a luat iniţiativa din
dorinţa de a ajunge mai repede
acasă. Ca s-o grăbească pe Irina,
Rubini a intrat cu capul sub cărucior
şi a început să împingă hotărâtă. „A
fost o combinaţie de dorinţe în cazul
ei. În principiu, a vrut tare mult să

plecăm acasă. De aici şi până să
înveţe comanda pentru acest ele-
ment de asistare nu a fost mult.
Face totul cu multă plăcere, cred că
şi de asta are tendinţa să repete
uneori, din dorinţa de a-mi atrage
atenţia”, povestește Irina Ternă u -
ciuc. În acest context, mai trebuie
spus că Rubini a participat şi la
expoziţii chinologice, unde a obţinut
rezultate bune. 

Irina s-a documentat despre
dresajul de asistenţă, despre criteri-
ile şi calităţile pe care un câine tre-
buie să le aibă pentru a deveni ghid.
A realizat că Rubini are multe bile
albe, dar şi câteva negre. Nu mai
con tează însă atât de mult, pentru
că în ea a găsit un bun prieten, afec-
tuos şi mai mereu preocupat să-i in-
tre în graţii. Dresajul cu clicker-ul e
la ordinea zilei, iar pentru Rubini
„pedeapsa” e oprirea exerciţiilor şi
ignorarea. Exersează zilnic cu Rubini
comenzi specifice dresajului de
asistenţă, petrecând mult timp în
natură. Rubini nu suportă „arestul
la domiciliu” şi vrea cu orice preţ să
o însoţească peste tot pe Irina.
„Când mergem în pădure, simt că
se tre zeş te ceva ancestral în ea…
mai ales atunci când o privesc fu -
gind şi jucându-se. Mă protejează
şi simt că mă asistă, însă cred că
cel mai puternic efect îl are asupra
dispo ziţiei, asupra moralului. Îmi
conferă atâta linişte…”, a mai
mărturisit Irina Ternăuciuc.



EVENIMENT

Câinele e deseori numit
„cel mai bun prieten al
omului”. Omul însă de

multe ori nu se dovedeşte suficient
de înţelept pentru a-şi alege prieteni
dintre cei care merită. În comple -
tarea acestei expresii, Mark Twain:
„Câinele este un gentleman” - asta
şi-a dovedit veridicitatea mai de
fiecare dată când am inter acţionat
cu un patruped canin. Însă există
oameni pentru care această inter -
acţiune s-a transformat într-o dulce
dependenţă „tratată” prin ore întregi
de muncă, dedicare şi implicare.
Printre ei, membrii asociaţiei Angel
Dog Satu Mare (www.angeldog.ro),
al cărei scop este „reabilitarea per-
soanelor cu handicap, a persoanelor
singuratice, prin terapie asistată cu
animale, promovarea educaţiei şi
cercetării, organizarea şi crearea
cadrului de desfăşurare a sportului
cu câinele”. 

Îngerii

Printre ac tivităţile asociaţiei
se numără şi organizarea de show-
uri interactive, cu sco pul de a pro-
mova activităţile organizaţiei non-
profit care se ocupă de dresajul
câinilor ghizi pentru nevăzători, de

căutare-salvare şi de terapie. În
cadrul evenimentului „Îngerii patru-
pezi”, organizat în 17 mai în mall-ul
din Baia Mare, vedetele, aclamate
de puzderia de copii, dar şi de a -
dulţi, au fost cinci câini ai asociaţiei
Angel Dogs care, împreună cu in-
structorii, au impresionat prin po -
veştile zugrăvite în ringul rezervat
lor. Au demonstrat că pot găsi şi
semnaliza prin lătrat victime, ghida
nevăzători, sări peste obstacole, dar
şi face... calcule matematice. De
fapt, aproape nimeni din public nu
se aştepta ca Hany, metis de Cio -
bănesc German şi Husky, să nu ştie

lătra răspunsul la calculul „1+1”.
Dar când copiilor li s-a spus că este,
de fapt, „cel mai bun la matematică
din clasă” şi a arătat că poate cal-
cula cu uşurinţă chiar şi radical din
9, mulţi dintre elevii pe care rigorile
acestei ştiinţe exacte îi depăşesc
puţin şi-ar fi dorit să fie „în blana”
câinelui şi să le facă şi lor cineva
semne discrete cu răspunsurile în
timpul testelor! 

Gică, Labrador Retriever-ul
care face parte din echipa de că -
utare de cadavre pe Tisa şi Someş,
Kira, Hany, dar şi Sasha, câinele
antrenat ca ghid pentru nevăzători,

Rescue interactiv cu „Îngerii patrupezi”
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au arătat că se înca drează în ceea
ce, potrivit lui Szabo Zoltan, îşi do -
reşte asociaţia: „să formeze câini în
ajutorul oamenilor”. Szabo, care are
o experienţă de 17 ani în dresaj ca -
nin, a declarat pentru „Petzoom”:
„Câinii noştri sunt din România, dar
avem par teneri din Ungaria, Ucraina,
Austria, Germania. Suntem implicaţi
în tr-un proiect de finanţare în dre sa -
rea câinilor pentru nevăzători. În Ro -
mânia, sunt peste 100.000 de per -
soane cu deficienţe de vedere şi
nevăzători, însă doar trei câini ca re
le pot oferi ajutorul. Aşadar, e evident
cât de necesară este activitatea
noastră. Dificultatea cea mai mare
este legată de partea finan ci ară, ast-
fel că ne bucurăm nespus pentru
orice donaţie sau sponsorizare”.

După demonstraţia la care au
participat activ, ca asistenţi, copiii,
toţi cei din public au putut atinge
câinii, care au dat încă o dată do -
vadă de un autocontrol de invidiat,
rezultat al dresajului impecabil la
care sunt supuşi. „De la trei luni în-
cepe educarea căţeluşilor. Nu este
o cerinţă ca ei să fie de rasă pură,
dovadă fiind exemplarele prezen-
tate aici - majoritatea sunt metişi.
Ceea ce contează este tempera-
mentul lor, faptul de a avea un sis-
tem nervos echilibrat. În plus, trebu -
ie să fie comunicativi şi cu in  stinct
de vânătoare cât mai scă zut. Ei sunt
sterilizaţi şi apoi, de la un an, încep
antrenamentele propriu-zise. Timp
de doi-trei ani, câinii stau la noi şi
avem activităţi zilnice in tense”, a ex-
plicat Szabo. Una dintre membrele
echipei, Edyna Varga, a menţionat
că ceea ce fac ei „este o activitate
obositoare, dar fru moa să şi care ne
aduce multe satisfacţii”.  

Terapie, salvare, ghidaj

Membrii echipei au permis
participanţilor să plimbe câinii şi
chiar unii copii au fost legaţi la ochi,
pentru a înţelege măcar o parte din
ce înseamnă a depinde în aproape
orice activitate exclusiv de un câine.
Printre ei s-a numărat şi o fetiţă pe
nume Ştefania, care a reacţionat
en tuziastă: „Câinele e foarte prie -

tenos şi inteligent! A fost o ex pe rien -
ţă foarte frumoasă”.  

Apreciativ la adresa minuna -
telor patrupede a vorbit şi Monica
Ardelean, reprezentant al Asociaţiei
Esperando (www.esperando.ro), un
spri jin pentru persoanele cu diza -
bilităţi şi nevoi speciale: „Ase menea
ieşiri au efect plăcut asupra benefi-
ciarilor asociaţiei, întrucât reuşesc
să socializeze. Astăzi, copiii şi tinerii
au fost plăcut surprinşi de modul în
care câinii sunt utilizaţi şi de faptul
că au putut să se apropie de ei şi
să îi mângâie. De fapt, chiar şi noi
am folosit câinii în terapie. Din pă -
cate, momentan acest lucru nu este
posibil, însă a fost foarte benefic,
copiii fiind foarte motivaţi în acele
perioade: unii au făcut progrese re-
marcabile în ce priveşte vorbirea şi
faptul de a se deplasa singuri. Cu
siguranţă aceste terapii alternative
sunt de mare ajutor”.

Există nenumărate tehnici de
antrenare a câinilor în acest dome-
niu. De obicei, antrenamentul înce -
pe ca un joc în care este implicat
căţelul, bazat pe recompense (de e -
xemplu, primeşte o gustare sau este
lăsat să se joace cu mingea imediat
ce i-o readuce antrenorului). De două
până la cinci ori pe zi, sunt dedicate
între 10 şi 60 de minute trainingului
în ce priveşte socializarea, ascul ta -
rea şi agilitatea şi de trei până la
şapte ori pe săptămână, între 5-30
de minute, formării simţului mirosu-
lui. Pe mă sură ce câinele dobân -
deş te abi lităţi, frecvenţa şedinţelor
scade, dar durata lor creşte. Primele
referinţe la câini folo siţi în acest
scop datează din secolul al XVI-lea,
iar prima şcoală pentru antrena -
men tul lor a fost înfiinţată în Ger-
mania, în timpul Primului Răz boi
Mondial. Câinii pot fi formaţi pentru
a ocoli anumite obstacole, însă nu
văd decât în două culori, roşu şi ver -
de, şi nu pot interpreta, de exemplu,
semnele de circulaţie. De aceea,
per soana care are nevoie de sprijin
poate fi asemănată cu panoul de
bord al unei aeronave, ce arată cum
se poate ajunge într-un anumit loc,
în timp ce câinele este pilo tul, care are
grijă să ajungă acolo în siguranţă.
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EVENIMENT

În 4 aprilie, cu ocazia Zilei
internaţionale a animalelor
fără stăpân, asociaţia pen-

tru protecţia animalelor Arca lui Noe
a organizat dezbaterea „Drepturile
animalelor se nasc din empatie şi
se susţin cu raţiune”, la care au par-
ticipat zeci de persoane interesate
de acest subiect. Preşedinta aso -
ciaţiei, Bora Finuca, a afirmat că se
fac demersuri pentru a introduce în
Constituţia României un articol
referitor la protecţia animalelor - 44
de asociaţii au aderat deja la propu -
nerea ca în articolul privind sănă -
tatea mediului să existe menţiunea
că „şi animalele sunt fiinţe simţi toa -
re şi au sensibilitate”. Juristul aso -
cia ţiei, Ana Lupu, avocat în Baroul
Cluj, a prezentat legislaţia mondială
în domeniul protecţiei animalelor,
care este obligatorie şi în România,
pentru că ţara noastră a ratificat
res pectivele convenţii, dar cu toate
acestea legile respective continuă
să fie ignorate. Împreună cu alţi
membri ai asociaţiei, ea a depus la
autorităţile publice locale zeci de
memorii privind protecţia animalelor
fără stăpân, însă fără sorţi de iz -
bândă. „Au fost invitaţi şi la acest
eveniment, dar se pare că au alte
treburi mai importante decât să co-
laboreze cu noi sau cu alţi simpli iu-
bitori de animale”, a spus Lupu.

Cazul „Laika”

Alina Rusu, doctor şi confe -
ren ţiar universitar în cadrul depar-
tamentului de psihopedagogie spe -

cială USAMV Cluj, consideră relaţia
om-animal mai mult decât o simplă
prietenie. Specialist în studiul inte -
racţiunii om-animal, Alina Rusu e
convinsă de faptul că este nevoie
de prevenţie, de educaţie timpurie
- există multe programe care învaţă
copiii, inclusiv pe cei de grădiniţă,
cum să atingă animalele, cum să
in teracţioneze, ce înseamnă atitu-
dine faţă de natură şi animale. Ea
a vorbit despre Laika („Lătrătorul”,
în limba rusă), prima fiinţă vie lan -
sată pe orbita planetei Pământ, în
3 noiembrie 1957, pe naveta Sput-
nik 2, o misiune concepută fără în-
toarcere. Căţeluşa a fost o mai dane -
ză luată dintr-un centru de animale
fără stăpân de la Moscova, dusă la
centrul de antrenamente spaţiale şi
antrenată să mănânce un gel spe-
cific şi să poarte hamuri speciale.
Se spune că Laika a pavat drumul
oamenilor spre cosmos, însă nici
astăzi nu se găseşte o justificare
pen  tru această cruzime. Laika a mu-
rit sufocată, în chinuri teribile, la

două-trei ore după lansare - oficial,
s-a declarat că a trăit şase zile şi a
murit fără durere. Rusu este de pă -
rere că „a fost un act de cruzime,
pen tru că pe un câine nu ai cum să-l în-
trebi dacă vrea să meargă în cosmos şi
să se sacrifice pentru omenire”. 

Alina Rusu a mai amintit şi de
faptul că animalele exprimă emoţii,
stări, au cogniţii, gânduri, oferă su-
port social, sunt prieteni speciali
care învaţă şi interacţionează cu noi
şi nu este întâmplător că fac parte
din viaţa noastră, ne tolerăm reci-
proc şi avem beneficii reciproce.
„Interacţiunea om-animal este ba -
zată pe capacitatea animalelor de
a ne motiva să fim mai atenţi. Orice
câine poate să fie câine de terapie,
indiferent de rasă, dacă are dresaj
obedient şi dacă interac ţionează
bine cu handlerul, sunt doar câteva
condiţii pe care trebuie să le trea -
că”, a mai explicat Alina Rusu. Ea a
dezvăluit şi un truc „dacă sunteţi
vă zut cu un câine, oamenii vă con -
sideră mai dezirabil social, mai a -
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trac tiv”. Specialista în studiul in -
terac ţiunii om-animal a mai amintit
de diverse programe în care este im -
plicată, ca de exemplu un program
naţional de reabilitare socială pentru
persoane aflate în detenţie în care
sunt incluşi doar câini maidanezi.
Totul se desfăşoară pe durata a trei
luni, în program fiind atrase per-
soane aflate în detenţie, dar care,
cu ajutorul cluburilor de dre saj, pot
să înveţe o anumită mese rie, adică
să devină instructori ca nini şi să îşi
formeze legături cu câi nii. Există şi
un institut de cercetare a inter ac -
ţiunii dintre om şi animal - este un
consorţiu format din Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
USAMV de la Cluj şi gră dina zoo -
logică de la Turda, colaborator pu -
tând deveni orice per soană doreşte
şi este iubitoare de animale. „Când
salvăm animale, ară tăm că există
efecte ştiinţifice ale interacţiunii cu
acestea, însă unii oameni au nevoie
de dovezi palpabile, de studii, alţii
nu”, a mai spus Rusu.

Povestea lui Brumi

Marina Spânu, profesor uni-
versitar şi doctor în cadrul Facultăţii
de Medicină Veterinară, a discutat
despre dreptul la viaţă al animalelor,
amintind despre unul dintre demer-
surile ei pentru a ajuta animalele -
a trimis scrisori europarlamentarilor
români în privinţa condiţiilor de tran -
sport al cailor, chiar şi în cazul celor
duşi la sacrificare. 

În urma stăruinţelor sale, s-a
votat adop tarea unui document
care obligă transportatorii să adopte
o atitudine mai favorabilă pentru a -
ni malele respective. Spânu consi -

deră că opinia publică este un in-
strument foarte important în lupta
pentru protecţia animalelor. 

Din anul 1824, când a fost
înfiinţată prima asociaţie pentru
protecţia animalelor, acest subiect
a ajuns unul foarte important la
nivel mondial tocmai datorită pre-
siunii opiniei publice. Marina Spânu
a transmis şi o temă de reflectat:
„Gândiţi-vă ce s-ar întâmpla dacă
toate animalele ar cuvânta”.

Madaras Péter este un medic
veterinar al cărui cabinet a fost
printre primele care s-a implicat în
salvarea animalelor. 

După ce şi-a cerut scuze că a
venit la eveniment doar cu un câine
de rasă, subliniind că are acasă şi
alţi câini maidanezi, Madaras a re-
latat povestea întâm plărilor pline de
cruzime prin care a trecut de-a lun-
gul vieţii sale Brumi, un câine mai -
da nez, şi a amintit: „Aniversăm ziua
câinilor fără stă pân, însă câinele ar
trebui să aniverseze ziua omului
fără câine. Pe străzi vedem atât
câini care se plimbă singuri pe
străzi, dar şi astfel de oameni tot
singuri”. Cu tristeţe, el a amintit de
cruzimile pe care le vede la fiecare

pas, de la câini aruncaţi în tom -
beroane, până la câini otrăviţi şi
ciopârţiţi. „Oamenii, pentru a-şi jus-
tifica atrocităţile, afirmă  că anima -
lele sunt agresive sau că muşcă sau
transmit boli incurabile ori chiar
mortale. Nu suntem în măsură să îi
condamnăm. Rolul nostru este să îi
convingem de frumuseţea convie -
ţuirii cu necuvântătoarele. Ne place
să credem că noi suntem cei buni,
eu aş zice mai degrabă că suntem
cei norocoşi”, a declarat Madaras
Péter.

Radu Valer Pop, doctor în me -
dicina umană, a dezbătut subiectul
„Câinele, suflet neprihănit”, ară tând
că are un respect aparte faţă de
ani male, pe care l-a împins până la
eliminarea cărnii din ali mentaţie - a
ajuns vegetarian convins. „Noi, toa -
te fiinţele, suntem făcute din acelaşi
material, nicăieri nu scrie că divini-
tatea i-a dat omului o binecuvântare
mai mare decât anima lelor”, a men -
ţio nat doctorul Radu Valer Pop.

Pentru unii „puţin” înseamnă
de fapt foarte mult şi poate cu toţii
ar trebui să reflectăm că diferenţa
dintre „a hrăni” şi „a răni” este o
solitară literă. 
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PROIECT

Când vine vorba de câinii
fără stăpân se declan -
şea ză divergenţe şi o

multitudine de sentimente şi acţiuni
care se contopesc şi care apoi se
pierd în „ceaţă” sau chiar în laţurile
unor hingheri: agresivitate umană,
nepăsare, dragoste, ură, frică, dis -
preţ, căldură sufletească... Pro ble -
ma câinilor fără stăpân şi tragedia
lor din România este de notorietate,
mai puţin mediatizată fiind acţiunea
celor de la „Câini Utilitari” care în -
cear că să le schimbe soarta „mai -
da nezilor” şi să-i convingă totodată
pe oameni să aibă o atitudine po -
zitivă faţă de aceştia. Şi pentru că
atitudinea este cea mai maleabilă
la vârste mici, dintre multele cauze
de binefacere, aceasta oferă şansa
atât copiilor, cât şi câinilor străzii să
ducă o viaţă mai bună, unii alături
de alţii. „Câinele, prietenul meu -
Copii şi câini în siguranţă” este un
proiect care se derulează încă din
mai 2011 şi care are ca scop educa -
rea copiilor din şcolile din Bucureşti
cu privire la relaţia celor mici cu
câinii din jurul lor - de-a lungul tim-
pului, Clubul Câinilor Utilitari a orga -

nizat multe evenimente mediatizate,
iar Codruţ, simpaticul „ciufulit” al
echipei - un câine cules de pe mai -
dan, bătrân, dar în formă, care a de-
venit câine utilitar cu perfor man ţe
greu de egalat -, e deja o vedetă. 

Copii şi câini

Echipa responsabilă de pro -
iec tul „Câinele, prietenul meu - Copii
şi câini în siguranţă” organizează
un curs interactiv în care copiilor cu
vârste de 8-12 ani li se aduc la cu -
noş tinţă principalele reguli în inte r -

ac ţiunea paşnică cu câinii, fie ei cu
sau fără stăpân, inclusiv cu căţeii
proprii. Însă cei care îi de termină pe
cei mici să aplaude frenetic sunt Gi -
gica şi Creţu, doi mai da nezi salvaţi
de pe străzi şi trans formaţi în căţei-
exemplu. Ambii au în palmares mai
multe tabere de dresaj şi sunt im -
plicaţi în programe de terapie, Creţu
fiind chiar printre puţinii câini din
ţară cu atestat pentru căutare şi sal-
vare de sub dărâmături. Vizita lor în
şcoli este considerată o adevărată
sărbătoare de către copii şi presu -
pune un seminar de aproximativ o
oră în care aceştia primesc informa -
ţii utile despre interacţiunea cu
câinii. Bineîn ţeles, cea mai aştepta -
tă parte e cea a demonstraţiilor şi
trickurilor - în două luni de când sunt
prezenţi în şcolile din Bucureşti, la
curs au participat aproximativ 7.000
de copii.

Toţi membrii echipei (Vlad
Popescu - instructor canin şi coordo -
natorul departamentului de Căutare
şi Salvare, Cristian Anghel - asistent
instructor şi coordonator de pro-
grame educaţionale, Alina Ceana -
asistent instructor şi coordonator
echipă Agility şi Luciana Mihaela
Contu - asistent instructor şi coordo -
natoare a programului „Câi nele, pri-
etenul meu”) sunt atestaţi de către
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Asociaţia Chinologică Română şi au
o experienţă de peste 9 ani în dome-
niul dresajului şi al proiectelor edu -
ca ţionale. 

Instructorul canin Cristian
Anghel ne-a dezvăluit că ideea pro -
iectului s-a născut tocmai din pro -
ble ma nerezolvată a câinilor fără
stă pân - interacţiunea cu aceştia a
devenit un fapt social care face par -
te şi din viaţa copiilor. Un alt motiv
a derivat din creşterea numărului
de familii care adoptă sau îşi achizi -
ţionează un animal de companie -
în pofida acestui fapt, s-a constatat
o scădere a nivelului informaţiilor
despre relația om-câine. În cursurile
lor, fie de dresaj, agility sau proiecte
educaţionale, instructorii vorbesc
atât despre respectul faţă de ani-
male, cât şi despre nevoile acestora. 

„Înainte de venirea noastră în
şcoală, copiii completează un ches-

tionar - astfel urmărim nivelul lor de
cunoştinţe iniţiale. După finalizarea
cursului îi rugăm să mai completeze
un formular - prin asta dorim să a -
flăm nivelul de cunoştinţe acumu-
late în urma cursului. De asemenea,
un chestionar este adresat cadrelor
didactice, prin acesta urmărim să
aflăm feedback-ul copiilor, precum
şi eventuale sugestii pentru îmbu -
nătăţirea cursului. Suntem prima
asociaţie care a avut iniţiativa de a

trata caracterul preventiv în relaţia
om-câine, iar reacţiile copiilor ne-au
depăşit cu mult aşteptările. Din
păcate, rata de adopţie nu s-a modi -
ficat - deşi copiii sunt foarte dornici
de a adopta un animal de com-
panie, ne lovim de reacţia părinţilor,
care nu le permit acest lucru”, a de-
clarat Anghel. 

Copiii sunt extrem de încân -
taţi de posibilitatea de a interac ţio -
na direct cu nişte câini utilitari deo -
se biţi - echipa încearcă să com pen seze
lipsa informaţiilor din educaţia copii -
lor despre relaţia om-câine, aducân -
du-le în atenţie câini cu atestat pen-
tru activităţi mai puţin întâlnite la
noi în ţară: căutare şi salvare în caz
de cutremur şi avalanşă şi terapie
asistată de animale. Anghel susţine
că un sentiment la fel de plăcut pen-
tru membrii echipei este cel al reîn-
tâlnirii cu copiii, atunci când aceştia
le povestesc cum şi-au folosit noţiu -
nile aflate în cadrul cursului atunci
când au fost în pericol în interacţi -
unea cu câini agresivi. Ţelul princi-
pal al Clubului Câinilor Utilitari este

ca în următorii ani să implementeze
acest proiect la nivel naţional. 

Detalii despre echipă, proiec -
tele şi performanţele lor şi ale
câinilor fantastici pe care i-au dre -
sat, pe www.caini-utilitari.ro, iar de
v-a plăcut povestea lor, daţi-le şi un
mare Like pe pagina de Facebook
„Câinele, prietenul meu”.
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• Pe lângă programul „Câinele,
prietenul meu - Copii şi câini în si-

guranţă”, Clubul Câinilor Utilitari lu-
crează şi cu adulţii (prin programul
numit „Câini pentru Oameni”, iniţiat
de fundaţia Vier Pfoten). De aseme-
nea, echipa a participat la proiecte
precum „Câini de Salvare”, „Câini
pentru Terapie Asistată”, şi s-a an-
trenat împreună cu profesioniştii
din Ministerul Afacerilor Interne. 



TENTATIVĂ

Federaţia Asociaţiilor de
Proprietari din Cluj-Na -
poca lucrează la un pro -

iect prin care să interzică de ţinerea
animalelor de companie în aparta-
mentele de bloc. Ideea este halu ci -
nantă şi cu siguranţă nu va avea
sorţi de izbândă, însă preşedintele
federaţiei, Sorin Mun tean, susţine
că pisicile şi câinii ţinuţi la bloc cre -
ea ză disconfort şi mizerie. În Cluj-
Na  poca, de prin anul 1996, au exis-
tat persoane care nu au încăput de
animale, au încercat să limiteze nu -
mărul lor, poate că, pe undeva, exis -
tă şi o justeţe a declanşării unor pro-
cese pe rolul instanţelor între pro  prie tari
şi neproprietari de animale la bloc,
asta doar pentru cei care chiar de -
ranjează locatarii prin faptul că nu
îşi educă necuvân tătoarele sau lasă
mizerie în urma lor. Însă pentru cele-
lalte cazuri există militanţi şi asociaţii
de animale care au grijă ca drep-
turile lor sau ale stăpânilor să nu fie
făcute ferfeniţă. 

Legile 

Prin Legea nr. 205/2004 pri -
vind protecţia animalelor, cu modifi -
cările şi completările ulterioare, se

recunoaşte persoanelor fizice şi per-
soanelor juridice dreptul de a deţine
animale, însă fără a se restricţiona
numărul acestora, atât timp cât
sunt respectate normele de igienă,
şi totodată se prevede care sunt
obligaţiile deţinătorilor de animale.
Ca „apărători ai animalelor”, cu ca -
racter de lege mai există Convenţia
europeană pentru protecţia ani-
malelor de companie de la Stras-
bourg, semnată în 1987, ratificată
şi de România la 23 martie 2004,
şi Declaraţia universală a drepturilor
animalelor, proclamată la Paris, în
anul 1978. 

Reacţiile

În textul reglementărilor aflate
în vigoare sunt precizate condiţiile
în care trebuie ţinute animalele de
companie sau domestice, însă nu -
mărul lor are caracter de recoman-
dare, nefiind o normă imperativă.
Având ca fundament hotărâri ale
Consiliului Local din 1996 şi 2001,
deţinătorii de animale de companie
care locuiesc în blocurile din Cluj-
Napoca au obligaţia de a respecta
normele de curăţenie şi igienă şi să
întreţină în condiţii optime spaţiul
comun. Pentru crearea unui climat
sănătos de convieţuire, se recoman -
dă obţine rea acordului asociaţiei de
proprietari (locatari) şi al vecinilor
pentru creşterea în apartament a
animalelor de companie. 

O clujeancă, proprietara unei
pisici „adoptate” de pe stradă, este
de părere că „într-adevăr, câinii fac
gălăgie, dar la pisici nu cred că este
cazul să se discute despre deranj
pricinuit vecinilor. Animalele au
nevoie de libertate, dar şi de a fi în-
grijite - pe lângă blocuri sunt multe
pisici fără stăpâni sau câini care nu
au nici ce mânca şi asta mi se pare
împotriva firii naturii. Faptul că unii
nu se abţin doar să fie ignoranţi, ci
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simt nevoia de a le agresa e foarte
deranjant, pentru că şi animalele
au dreptul la viaţă şi la hrană şi
adăpost. Pe mulţi îi deranjează un
animal şi dacă stă afară, lângă bloc.
Ar trebui ridicată în primul rând
problema ignoranţei umane. Ani-
malele nu sunt vinovate că sunt ani -
male.” 

Preşedinta asociaţiei „Arca lui
Noe” din Cluj-Napoca, Finuca Bora,
a precizat că oamenii care au pro-
movat un astfel de proiect de ho -
tărâre ar trebui trataţi cu indi ferenţă
şi lăsaţi „în apele lor murdare, să
se murdărească şi mai tare”. „Inter -
zicerea sau limitarea nu mărului ani -
malelor de companie s-a dorit şi în
Floreşti (n.red., localitate lângă Cluj-
Napoca), dar le-am arătat sentinţa
dată de instanţa de judecată prin

care am anulat o Hotărâre de Con-
siliu Local şi s-au liniştit. Cu oamenii
ăştia nu merită să ne pierdem vre-
mea, propunerea lor oricum con-
travine legii, contra vine drepturilor
mele de cetăţean. Nu pot ei interzi -
ce să ţinem animale, însă, dacă tot
vor o schimbare, ar putea să pună
condiţii pertinente şi normale pen-
tru deţinerea animalelor la bloc.
Acum nu mai cred că se plăteşte
nici acea taxă convenită de fiecare
asociaţie de proprietari în parte,
care era numai pentru câini, o sumă
modică ce se folosea pentru a fa-
cilita curăţenia pe scară. Cu asta
da, sunt de acord. Problema nu e
neapărat de la animale, ci stăpânii
neglijenţi sunt de adus în discuţie,
eu lor mă adresez de cele mai multe
ori - ei nu respecta igiena şi ei duc

lipsă de preocupare pentru educaţia
câinilor. Dacă stăpânii de câini res -
pectă legislaţia, se vor diminua atât
problemele lor, cât şi cele ale per -
soa nelor care nu au animale de
companie. Condiţii, da, sunt nece-
sare, dar nu să hotărască ei pentru
noi. Există cazuri în care stăpâni ne -
glijenţi îşi lasă câinele pe balcon şi
acesta latră până dimineaţa, normal
că deranjează. Pentru ăştia trebuie
luată o atitudine corespun zătoare,
asta strică la modul general imagi -
nea animalelor. Disciplina stăpâ nilor
este primordială. Noi, ca pro pri  e tari,
trebuie să respectăm con diţiile mini -
me pentru ceilalţi. Eu am 14 câini,
dar stau la casă şi am curte, însă
când m-am mutat i-am întrebat pe
vecini dacă îi deranjez, să nu cumva
să le creez disconfort. Stau din anul
1999 cu 14 câini şi până acum nu
am avut probleme. În ceea ce pri -
veşte această interzicere, cred că
ştim deja cu toţii, cauza este pierdută
din start pentru iniţiatorii ei”, a ex-
plicat Finuca Bora.

În anul 2010, Asociaţia pen-
tru Protecţia Animalelor „Arca lui
Noe“ a reuşit să anuleze în instanţă
o Hotărâre de Consiliu Local care
prevedea că proprietarii care cresc
mai mult de două animale de com-
panie într-un apartament de bloc
trebuie să obţină acordul asociaţiei
de locatari, iar cei de la casă, acor-
dul vecinilor. Ce o să se întâmple
acum rămâne de urmărit.
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SFATURI UTILE

De câte ori nu s-a întâm-
plat să ne alegem
câinele după frumu se -

ţe, culoarea blănii, sex sau alte ca -
rac teristici pe care noi le conside -
răm importante? Prietenul nostru
necu vân tător creşte, îl iubim, îl edu -
căm, încercăm să-i stabilim un pro-
gram, dar va veni momentul când
chema rea legilor firii îşi va spune
cuvântul, iar animalele vor putea să
devină mămici ocrotitoare sau tătici
excesiv de protectori.

Femela

Câinele este un animal multi-
par cu poliovulaţie într-o perioadă
mai lungă, monta efectuându-se la
începutul sau chiar în timpul ovu -
laţiei, fiind urmată de fecundarea
succesivă a ouălor. Perioada optimă
pentru montă este între a opta şi a
15-a zi de ciclu. Până să ajungem
să ducem femela sau masculul la
împerecheat, trebuie să cunoaştem
semnelele specifice în funcţie de
sex, să fim atenţi asupra semnelor
date de femelă, care ne dau indicaţii
asupra stării sale de receptivitate,
determinând atra gerea masculilor.
Femela nu acceptă masculul decât
atunci când a ajuns în perioada cu
un nivel maxim de estrogeni. Un rol
important în atragerea masculilor îl
au şi feromonii, respectiv „parfu mu -
rile” pe care un animal le emite ca

semnal biologic pentru a influenţa
comportamentul partenerului, exer -
citând o atracţie sexuală.

Stăpânii de femele trebuie să
ştie că, deşi la vârsta de 6 luni
creşterea fizică a căţeluşelor nu s-a
încheiat, maturitatea sexuală poate
să apară. Se recomandă ca acestea
să fie date spre montă abia după al
treilea sau chiar al patrulea ciclu de
călduri - este important să se ţină
cont de acest aspect, pentru că
gestaţia trebuie susţinută de un or-
ganism matur. În general, câinii sunt
animale diestrice, cu două cicluri pe
an. În această perioadă de men stru -
aţie poate avea loc împere cherea.

Lumina, temperatura, acţiu -
nile masculilor, mirosul specific al
fe melelor în călduri, efectuarea
mon tei între alţi parteneri, monta
propriu-zisă, determină excitaţii care
ajung la hipotalamus şi hipofiză,
antrenând astfel mecanismele neu -
ro-endocrine care stau la baza re-
flexelor sexuale. Acestea se succed
într-o anumită ordine, fiind urmate
de căutarea partenerului şi mai ales
de sincronizarea compor tamentală.

Chiar dacă femela prezintă
metroragie vizibilă şi mărirea vulvei,
mai pe scurt clinic este în călduri,
ea  va accepta masculul doar dacă
se află în momentul optim pentru

montă. Reflexul de împerechere
este concretizat prin luarea unei
poziţii favorabile actului copulator.
Prin act copulator favorabil înţe le -
gem ridicarea cozii, îndoirea coloa -
nei vertebrale pentru mărirea obli -
cităţii crupei şi efectuarea de
miş   cări care să favorizeze introduce -
rea penisului.

Dacă avem o femelă cu pedi-
gree şi dorim să avem o montă con -
trolată, putem apela la medicul ve -
te rinar, care prin efectuarea unui
frotiu vaginal ne va da informaţii
certe cu privire la faza ciclului sexual
şi momentul optim al împerecherii.

Masculul

Să nu credeţi că dacă aveţi
un mascul, împerecherea va fi mai
simplă. Nevoile sau necesităţile se -
xu ale se manifestă şi la ei, uneori
mai pregnant sau nu, denumite în
termeni medicali satiriazis (dorinţa
exacerbată de împerechere).

Masculii sunt pregătiţi să in-
tre la montă abia la vârsta de un
an şi jumătate, chiar doi ani, atunci
când maturitatea fizică este com -
pletă şi calitatea materialului semi-
nal optimă. Ca proprietari de mas-
culi, trebuie să ştim că manifestarea
do rinţei de împerechere variază de
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la animal la animal şi se ex te -
riorizează în moduri diferite. Ani-
malele sunt neliniştite în casă, agi-
tate, cu o stare de plânset continuu
şi cer tot timpul să fie scoşi afară.
O dată ajunşi afară, miros intens
locurile pe unde au trecut femelele
în călduri, se amplifică dorinţa de
împerechere şi se observă turges -
ce nţa testiculelor şi eviden ţierea
glandelor bulbouretrale, aflate la
baza penisului, glan de pe care cei
neavizaţi le confundă cu o stare
patologică.

Masculii echilibraţi de tip vioi
manifestă puternic libidoul, se exci -
tă repede, iau o atitudine curte ni -
toa re la vederea femelelor în căl duri,
efectuează cu siguranţă îm     bră   -
 ţişarea şi trec repede la cupla rea
propriu-zisă. Potenţa sexuală la
aceştia este superioară. Masculii de
tip liniştit se ex cită mai greu decât
cei de tip vioi la vederea femelelor,
iar instalarea reflexelor sexuale se
face satisfăcător.

Masculii neechilibraţi de tip
nereţinut au libidoul foarte puternic,
se excită foarte repede, neavând o
atitudine curtenitoare, efectuând
rapid şi fără siguranţă îmbrăţişarea
şi monta. Se epuizează rapid, poten -
ţa lor sexuală este redusă, aceste
exemplare având o slabă fecundi-
tate şi prolificitate.

Masculii de tip fricos se excită
greu și nu au deloc atitudine curte -
ni toare. Împerecherea are loc la un

nivel fiziologic scăzut, de aceea
orice excitant extern sperie animalul
şi declanşează reflexul de frânare.
Materialul seminal este de calitate
proastă, având o fecunditate şi fer-
tilitate slabă. Nu sunt indicaţi la
montă, pentru că tipologia nervoasă
se transmite ereditar.

Trebuie să fim foarte atenţi şi
la eventualele tulburări sexuale la
câinii masculi pe care îi deţinem,
modificări care pot fi atât psihice,
cât şi organice. Un mascul tânăr
poa te avea una-două monte pe
săptămână, în timp ce un mascul
adult două-şase monte pe săptă -
mână. Privarea masculilor mai mult
timp de la montă sau chiar inhiba -
rea medicamentoasă a libidoului
poate duce în timp la modificări pa-
tologice în sfera geni tală, mai mult
sau mai puţin reversibile.

De asemenea, trebuie să
eliminăm de la montă masculii cu
un singur testicul sau cu un testicul
necoborât, deoarece aceste defecte

se transmit ereditar. S-a observat
mai frecvent coborârea testiculului
drept decât a celui stâng şi chiar si -
tu aţii în care ambele testicule sunt
ne coborâte, riscul lor de tumorizare
fiind foarte crescut, iar materialul
seminal de proastă calitate, deoa -
rece spermatogeneza nu se face la
temperaturi corespunzătoare.

Însămânţarea artificială

Însămânţarea artificială este
o metodă cu rezultate foarte bune
şi care ajută atât animalele, cât şi
crescătorii. Prelevarea seminală
este indicată la animalele labile,
fricoase, fără libidou, la masculii
fără experienţă sexuală sau cu
erecţie prematură sau chiar cu fi -
moză. După efectuarea analizelor,
atât la femelă, cât şi la mascul, dacă
rezultatele obţinute sunt cores pun -
zătoare, se recurge la recoltarea
ma nuală a spermei sau cu un vagin
artificial, în recipiente sterile şi in-
troducerea acestora direct în uterul
femelei cu ajutorul unei canule spe-
ciale. Însămânţarea artificială la
canide este intrauterină. 

Condiţia ca monta artificială
să fie reuşită este ca aceasta să se
repete la 24-48 de ore şi ca femela
să fie ţinută cu trenul posterior ridi-
cat la aproximativ 45 de grade. Pen-
tru căţelele fără experienţă sexuală,
această metodă este mai dificilă,
deoarece pipeta de însămânţare
are de trecut fina barieră himenală,
creându-se un uşor disconfort. 

Aşadar, titlul de proprietar de
animal de companie nu este doar
onorific, ci implică multă dăruire, co-
laborare cu oameni specializaţi,
timp şi implicare financiară.
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SFATUL MEDICULUI VETERINAR

Cu toate că medicina ve -
te rinară este în plină
as censiune, dragostea

excesivă a unor proprietari de ani -
ma le de companie pentru câinele
lor cauzează diferenţe semnificative
între opinia lor şi a medicilor veteri-
nari. Una dintre aceste divergenţe,
cea privind avantajele şi dezavan-
tajele castrării câinelui, va încerca
să fie lămurită în rândurile ce ur -
mează de doctor Alexandru Bogdan
Viţălaru, asistent universitar la Fa -
cul tatea de Medicină Veterinară din
Bucureşti, disciplina Obstetrică-Gi -
ne cologie. 

Despre prejudecăţi

Popular vorbind, prin castrare
înţelegem o operaţiune în urma că -
reia un animal nu se mai poate re -
pro duce. Medical, castrarea se nu -
meşte ovariohisterectomie, adică

ablaţia ovarelor şi uterului, sau ove -
riectomie, în cazul ablaţiei doar a
unuia sau a ambelor ovare. Odată
cu extirparea uterului şi ovarelor dis-
pare şi sediul unor procese fiziologi -
ce precum migraţia gameţilor, fe -
cun  daţia, nidiţia, sau dezvoltarea

produşilor de concepţie.
„Sterilizarea este o interven -

ţie chirurgicală majoră, pentru că
implică abordarea chirur gicală a ab-
domenului. Acest lucru nu ar trebui
să sperie proprietarii, întrucât ope -
raţia este una de rutină şi foarte
sigură. Există riscuri inerente aso -
cia te oricărei anestezii sau proce-
duri chirurgicale, dar medicul vi le
va explica pe cele asociate cu ani-
malul pe care îl deţineţi. «Am auzit
că animalul meu ar trebui să aibă
mai întâi un ciclu - va fi un animal
de companie mai bun» şi «Am auzit
că animalul meu ar trebui să aibă
mai întâi o fătare - va fi un animal
de companie mai bun şi mai să nă -
tos» sunt două concepţii greşite de-
spre castrare. Faceţi un mare bine
animalului de companie prin cas-
trare înainte de primul ciclu, pentru
că acesta reduce posibilitatea apa -
riţiei cancerului mamar cu 97% pe
întreaga durată a vieţii sale. De ase -
menea, riscul apariţiei altor tipuri
de cancer al aparatului repro du -
cător (uterin, ovarian, mamar) şi a
infecţiilor uterine este îndepărtat în

Importanţa castrării la căţea
• Alexandru Bogdan Viţălaru, specialist în Obstetrică-Ginecologie veterinară, 
despre ovariohisterectomie
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totalitate la femelele castrate. Chiar
şi după primul ciclu, sterilizarea va
reduce riscurile apariţiei anumitor
tipuri de cancer”, explică medicul
Ale xandru Bogdan Viţălaru.

Unii proprietari de câini se
întreabă de ce medicul veterinar
vrea să facă analize de sânge îna -
inte de operaţie, iar acum am primit
şi răspunsul. „Mulţi medici oferă un
screening pre-anestezic şi pot să
propună şi o renunţare, dacă pro-
prietarul animalului refuză aceste
teste de sânge. De ce este acest lu-
cru atât de important? Pentru că o -
feră o modalitate de a evalua func -
ţia renală şi hepatică înainte de
a ne stezie. Ficatul şi rinichii sunt
rutele principale prin care anestezi -
cele sunt descompuse şi eliminate
din organism. În cazul în care nu
funcţionează cores punzător, anes -
tezia poate deveni riscantă. Există
mai multe medicamente anestezice
disponibile, iar medicul veterinar
poate utiliza şi informaţiile oferite
de screeningul preanestezic pentru
a determina cel mai bun protocol
ane stezic. Calitatea materialelor fo -
losite în cadrul intervenţiei chirurgi-
cale implică diferite riscuri, dar cel
mai important detaliu este alegerea
medicului potrivit!”, e convins spe-
cialistul consultat.

În timpul şi după operație

Ovariohisterectomia se reali -
zează sub anestezie totală, astfel
încât animalul nu va simţi nicio du -
rere şi nu va fi conştient de ceea ce
se întâmplă. „Respiraţia şi ritmul
cardiac sunt monitorizate de către
personalul auxiliar. Chirurgul face o

mică incizie în abdomenul femelei
şi îndepărtează cele două ovare şi
uterul, cu tot cu cervix. Toate vasele
şi ţesuturile sunt ligaturate, pentru
a preveni hemoragia şi pentru a re-
duce riscul de sângerare post-oper-
atorie sau de infecţie. După ce sunt
eliminate ovarele şi uterul, chirurgul
închide peretele corporal şi pielea.
Animalul poate avea suturi resorba-
bile, capse metalice sau suturi vizi -
bile la nivelul pielii, care vor fi în de -
părtate de către medicul veterinar
la 10-14 zile după operaţie. Se
poate aplica un pansament auto -
ade ziv care se îndepărtează ori de
câte ori este nevoie pentru toaleta
plăgii şi se administrează antibiote -
rapie postoperatorie”, a subliniat
Bogdan Viţălaru.

Avantajele castrării constau
în „îndepărtarea manifestărilor ne -
plăcute din timpul căldurilor: scur -
geri vaginale, atragerea masculilor,
nelinişte”. Ovariohisterectomia se
realizează în scop terapeutic: tumori
ovariene, piometru (afecţiune des
întâlnită) sau în distociile compli-
cate, cu fetuşi morţi emfizematoşi
sau în malformaţii ale bazinului ce
vor duce la distocii în cazul fătărilor.
„Sterilizarea căţelelor înainte de pri -

mul ciclu de călduri reduce mult
pericolul apariţiei tumorilor mamare
(65% dintre tumorile mamare au
origine hormonală). Femelele ne -
cas trate prezintă un risc crescut de
cancer (uterin, ovarian, mamar) şi
un risc crescut de infecţie uterină,
ce prezintă risc vital, pericol ce creş -
te pe măsură ce acestea îmbătrâ -
nesc. Dacă operaţia este efectuată
de un bun profesionist, nu este afec-
tat nici măcar aspectul exterior al
animalului”, a precizat Viţălaru.

Riscurile castrării căţelelor
sunt legate de „rezistenţa acestora
la substanţele anestezice, probleme
hepatice, circulatorii, respiratorii” -
de aceea se recomandă efectuarea
unor seturi de analize înainte de in-
trarea în operaţie, a menţionat spe-
cialistul consultat. 

Cât despre re venirea anima -
lului de companie la „normal”,
medicul veterinar Bogdan Viţălaru
a precizat că „majoritatea anima -
lelor de companie sunt treze şi aler -
te la scurt timp după operaţie şi îşi
revin la «normal» după o zi sau două
de odihnă. Este foarte important să
păstraţi animalul de companie li -
niştit, să preveniţi linsul excesiv al
inciziei, iar deplasările animalului
să se producă încet. Este impor -
tantă şi monitorizarea consumului
de alimente şi de apă, precum şi
restricţionarea activităţii intense la
animalele foarte active - aceasta
putând întârzia vindecarea sau
putând cauza complicaţii postope -
ratorii, cum ar fi eventraţiile şi
evisceraţiile (deschiderea suturilor)
sau sângerări abundente”, a con-
chis medicul veterinar Alexandru
Bogdan Viţălaru, specialist în obste -
trică-ginecologie veterinară. 
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SFATURI PENTRU SĂNĂTATE

Cancerul reprezintă prin-
cipala cauză care deter -
mină moartea tot mai

frecventă a animalelor de compa -
nie. Numărul cazurilor de decese
este direct proporţional cu vârsta,
astfel încât cei mai afectaţi sunt in-
divizii cu vârste medii spre mari. Un
studiu recent estimează că în cadrul
populaţiei de animale mici sunt
diag nosticaţi cu cancer un sfert din-
tre câini sau pisici şi că mai mult de
50% din exemplarele cu vârste de
peste 10 ani mor din această cauză.

Trăsăturile malignităţii

Invazia şi metastazarea sunt
trăsăturile cheie ale malignităţii.
Aceste procese sunt foarte com-
plexe, în strânsă legătură unul cu
celălalt, mecanismul lor fiind incom-
plet elucidat. O altă caracteristică
principală a acestor tumori este divi -
ziunea celulară rapidă, indepen den -
tă de nevoia fiziologică a organismu -
lui. Înainte să poată fi ob  ser  vată
clinic, o tumoare trebuie să atingă
o anumită dimensiune. În general,
acest moment coincide cu apariţia
unor semne generale, ceea ce indi -
că afectarea întregului organism.
Factorul de creştere tumorală nu
este constant, iar cu timpul scade
exponenţial. Explicaţia rezidă din
faptul că o dată ce tumoarea atinge
dimensiuni foarte mari, cantitatea

de oxigen şi aportul de substanţe
nutritive din interiorul ei

scad, conducând astfel la
îmbătrânirea sau chiar

moartea celulară

urmată de necroză.
Imortalitatea celulară este ca -

uzată de producţia în exces a unor
enzime, care stopează procesul de
îmbătrânire celulară, numite telo -
me raze. Telomerele sunt cape tele
terminale ale cromozomilor, cu rolul
de a-i proteja împotriva degra dării. Într-o
celulă normală, acestea se scur -
tează o dată cu diviziunea celulară,
ceea ce înseamnă că, la un moment
dat, capetele se uzează până la e -
pu izare, iar celulele nu se mai pot
multiplica, determinând astfel îm -
bă trânirea şi respectiv moar tea ce -
lulară. 

Boală genetică

Are evoluţie secvenţială ca -
rac te rizată printr-o serie de mutaţii
care se produc în ADN-ul celular.
Esenţiale în biologia cancerului sunt
oncogenele şi genele supresoare tu-
morale. Termenul de proto-oncoge -
ne este utilizat pentru a defini ge -
nele care, în stare nativă, nu au

ca pacitatea de transforma -
re tumo rală, dar care în

cazul alterării au poten -
ţial malign, devenind

astfel oncogene. Ma-
joritatea proto-on -

cogene lor sunt

esen ţiale în creşterea şi proliferarea
tumorală. Trebuie să ştiţi că proto-
oncogenele devin oncogene în urma
unor mutaţii genetice la nivelul ce -
lulelor afectate. Aceste alterări pot
să apară spontan sau din cauza
unor erori de replicare a ADN-ului
celular. Un rol critic în oncogeneză
este atribuit genelor supresoare de
cancer (antioncogene), asociate cu
oprirea replicării celulare. Când a -
cestea sunt inactivate, alterate, ce -
lulele devin instabile genetic, fiind
favorizată proliferarea aberantă.

Procesul de metastazare

Metastazele reprezintă capa -
citatea celulelor canceroase de a
reproduce tumoarea primară la dis -
tanţă, în alte organe sau ţesuturi,
prin intermediul  circulaţiei sangvine
şi limfatice. În general, aceste clone
canceroase ajung în ţesuturile ţintă
înainte ca tumoarea primară să fie
depistată. Locurile de metastazare
sunt în general specifice. De exem-
plu, în cazul melanoamelor cuta -
nate, metastazele se localizează în
ficat, creier şi intestin, iar în cance -
rul mamar, în oase, creier, ficat, pul-
moni - în general, pentru animalele
mici, locul preponderent al metas-
tazelor sunt pulmonii. Iniţial, se con -
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si dera că procesul metastatic este
progresiv, ceea ce sugerează tre-
cerea unei anumite perioade de
timp între dezvoltarea tumorii pri-
mare şi metastazare. 

Conform acestei teorii, dece-
larea timpurie a cancerului presu -
pune o terapie efi ci entă şi un prog-
nostic favorabil. O altă ipoteză
sus ţine faptul că singurele respon-
sabile de formarea unei celule stem
canceroase sunt transformarea ma -
lignă a unei celule stem adulte şi
că tumorile sunt formate din două
tipuri de populaţii celulare: celule
stem canceroase şi celulele lor fiice
cu capacitatea de multiplicare limi -
tată. 

Sindroamele paraneoplazice

Sindroamele paraneoplazice
sunt consecinţa efectelor indirecte
ale tumorilor, cu producerea de sub -
stanţe active biologic, cum ar fi hor-
moni, factori de creştere.  Este foar -
te importantă depistarea acestor
sindroame, deoarece pot fi primul
semn indicator al unei neoplazii sau
al recurenţei unei tumori post-trata-
ment. 

Sindroamele paraneoplazice
sunt clasificate în general în funcţie
de sistemul pe care îl afectează.
Cele mai comune sindroame cu ca -
re un medic veterinar se poate con-

frunta sunt: anemia, trombocitope-
nia, hipercalcemia. Acestea deter -
mi nă semne clinice specifice: palidi -
tatea mucoaselor, deficienţe de
coa gulare a sângelui, respectiv poli-
urie şi polidipsie.

Dieta

Dieta „anti-cancerigenă” are
la bază nişte principii deloc compli-
cate. Este esenţial ca animăluţul
dumneavoastră să consume în can -
tităţi cât mai mici carbohidraţi, gră -
simi saturate şi proteine de calitate
superioară - celulele tumorale „pre -
feră” carbohidraţii faţă de alte surse

de energie, cum ar fi gră si mea.
Această dietă nu este echi librată pe
termen lung şi trebuie sta bilită de
un specialist. De obicei, proteinele
de calitate superioară, cum ar fi cea
din pui, peşte sau brânză, ar trebui
să ocupe 30-70% din volumul total
al dietei. Deşi animalele preferă gus-
tul de dulce din morcovi, porumb,
a cestea sunt legumele cu procent
mare de carbohidraţi şi sunt inter -
zise. Este de recomandat înlocuirea
lor cu broccoli, varză, conopidă,
ridichi, roşii. Atenţie!, beta carotenul
din morcovi accelerează dezvoltarea
cancerului pulmonar, valabil la ani-
malele ai căror stăpâni fumează.
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La câini, procesul de imu-
nizare se poate face prin
metoda activă sau pasi -

vă. Imunizarea activă se produce
prin administrarea periodică şi la in-
tervaluri bine stabilite a vaccinurilor
(vaccinările de rapel). Pentru ca ani -
malul imunizat să beneficieze de o
protecţie maximă, vaccinarea se
repetă de câte ori recomandă pro -
du cătorul de vaccinuri. Vaccinurile
diferă în funcţie de tipul de antigen
utilizat (acesta este reprezentat de
bacterie sau virus, în diferite forme
de prezentare) şi pot fi: vii, vii-atenu -
ate sau atenuate. De asemenea,
aceste produse biologice se împart
în: vaccinuri monovalente (conţin un
singur tip de antigen sau mai multe
şi protejează de o singură boală)
sau polivalente (conţin mai multe
tipuri de antigene, pentru mai multe
boli). 

Vaccinurile stimulează siste -
mul imunitar şi, prin conţinutul lor
în antigen, stimulează organismul
animalului să producă anticorpi,
„mimând” o stare de boală - similar
cum se întâmplă atunci când câi -
nele intră în mod natural în contact
cu un agent patogen şi se îmbol nă -
veşte. Producţia de anticorpi faţă de
respectivul antigen(e) este, de fapt,
un răspuns imun al sistemului imu-

nitar al organismului animal vacci-
nat. 

Imunizarea pasivă

Imunizarea pasivă se produce
diferit faţă de cea activă: în organis -
mul animal (posibil deja bolnav),
prin administrarea de produse bio-
logice care conţin hiperimunoglobu -
line, se introduc direct anticorpi faţă
de acel antigen (reprezentat, de e x -
emplu, de agentul patogen al bolii
jigodiei, al laringotraheitei şi al he-
patitei infecţioase, parainfluenţei
canine sau chiar al parvovirozei).
Aceşti anticorpi (hiperimunoglobu-
line) sunt obţinuţi în condiţii spe-

ciale, inoculând animalele de la
care se obţin cu ajutorul unor pro-
teine specifice. Astfel, organismul
lor este stimulat pentru producerea
acestor anticorpi specifici. Aceste
imunoglobuline sunt, de obicei, din
grupa IgG şi se obţin din serul ani-
malelor la care răspunsul imun s-a
produs deja, producând astfel anti-
corpi (ex. imunoglobulinum anti par-
vovirosis canis).

Una dintre caracteristicile ma-
jore ale acestui tip de imunizare
este că, în urma administrării, oferă
protecţie rapidă - în cazul imunizării
active, răspunsul imun şi protecţia
se instalează abia după câteva zile,
săptămâni sau numai după admi -

de dr. Weisz Levente
weisz.levente@petzoom.ro

Imunizarea pasivă a câinilor 
• Hiperimunoglobulinele heterogene împotriva bolilor cu frecvenţă crescută



nis trarea vaccinului de rapel. Efectul
imunizării pasive este pasager, a -
vând în vedere faptul că anticorpii
dispar repede, timpul de înjumă -
tăţire a imunoglobulinelor (IgG) fiind
de aproximativ 21 de zile. Odată
ajunşi în organism, aceşti anticorpi
se cuplează cu antigenii existenţi în
corpul animalului şi neutralizează
virusul sau împiedică multiplicarea
bacteriei, stimulând fagocitoza şi ac-
tivând sistemul de complement. De
asemenea, în unele cazuri, anticor-
pii leagă şi toxinele. 

Rezultatele sunt diferite, în
funcţie de concentraţia anticorpilor
specifici. Cele mai bune rezultate
se obţin dacă produsul biologic con -
ţine hiperimunoglobuline. Având în
vedere că imunoglobulinele din pro-
dusele biologice destinate imu -
nizării pasive neutralizează virusul
(Ag-ul), trebuie urmărit intervalul de
timp trecut de la imunizarea pasivă
până la o eventuală imunizare acti -
vă prin vaccinare.

La unele specii de animale
există şi aşa-numita „imunitate
pasivă transplacentară”, când anti-
corpii sunt transferaţi de la mamă
la făt transplacentar, protejând ast-
fel progeniturile, în timpul gestaţiei.
Căţeii nu au sistemul imunitar dez-
voltat la naştere, deci nu se pot a -
păra împotriva agenţilor patogeni,
dar prin colostrul matern se trans -
feră o cantitate suficientă de imu -
noglobuline, care conferă căţe luşilor
protecţie un oarecare timp. Dar
există o perioadă, denumită „win-
dow of susceptibility”, când organis -
mul tânăr se epuizează de anticorpii
maternali. În această pe ri oa dă, da -
că organismul căţelului nu a fost
vaccinat sau nu i-a fost transferată

o cantitate suficientă de anticorpi
maternali şi dacă micul patruped
vine în contact cu agentul patogen,
se poate îmbolnăvi. 

Vârsta la care căţeii pot fi

imunizaţi eficient este proporțională
cu cantitatea de anticorpi primită
de la mama lor. În primele săptă -
mâni de viaţă, un căţel are prezent
în sânge un nivel ridicat de anticorpi
materni, iar aceştia ar bloca eficaci -
tatea celor mai multe vaccinuri ad-
ministrate în acea perioadă (pe dia -
gramă, aspectul este semnalat cu
albastru închis). Cu timpul, la căţel,
cantitatea de anticorpi maternali se
reduce la un nivel suficient de scă -
zut (nu mai există protecție 100%
față de boală). În acea perioadă -
de obicei între 5 şi 12 săptămâni
de viaţă -, poate fi aplicată prima
vac cinare. 

Însă există o perioadă, cu -
prinsă între câteva zile şi câteva

săptămâni, în care anticorpii ma -
terni sunt prea puţini pentru a oferi
protecție împotriva bolii, dar prea
mulţi pentru a permite aplicarea cu
eficienţă a unui vaccin. Această

perioadă se numește „fereastra de
sensibilitate” (pe dia gramă, aspec-
tul este semnalat cu violet) şi este
o perioadă în care, în ciuda faptului
că vaccinul i-a fost administrat că -
ţe luşului, acesta se poate îm bol nă vi.

Produse biologice

Pentru imunizarea pasivă, pe
pi a ţa farmaceutică există produse mo -
novalente fabricate de firma Dyntec: 

• CANGLOB P (este o imu no -
globulină anti-parvovirosis canis NLT
1024 HIU). Produsul este destinat
pentru tratamentul şi profilaxia par-
vovirozei, precum şi pentru profi-
laxia imediată a animalelor în cazul
în care nu s-a detectat clar un agent
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cauzator al unei boli. Produsul con -
ţine anticorpi heterogeni specifici
care induc o imunitate pasivă îm -
po  triva bolii. După administrarea
parenterală, anticorpii sunt imediat
disponibili. În funcţie de calea de
ad ministrare a produsului, se for -
mea ză imunitatea pasivă, a cărei
durată este dependentă de canti-
tatea şi frecvenţa administrării pro-
dusului. Administrarea i.v. permite
înregistrarea unei imunităţi pasive
imediate, utilizarea imunoglobulinei
fiind maximă. După administrarea
i.m. şi s.c. se înregistrează o activa -
re uşor întârziată a imunităţii pasive,
a cărei utilizare este mai mică faţă
de cea consecutiv administrării i.v. 

• CANGLOB D FORTE (pro-
dusul conţine anticorpi specifici he -
terogeni care induc o imunitate pa -
sivă împotriva bolii Carré). Anticorpii
sunt complet disponibili după ad-
ministrarea parenterală. În funcţie
de modul de administrare al produ -
sului, imunitatea pasivă se dezvoltă,
iar durata ei depinde de cantitatea
administrată şi de frecvenţa admi -
nistrării. 

Particula ri tăţi farmacokineti -
ce: administrarea intravenoasă per-
mite înregistrarea unei imunităţi
pasi ve imediate, utilizarea i muno -
 glo bulinei fiind ma ximă; după admi -
nistrarea intra mus cu la ră şi sub -
cutanată, se în   re  gistrează o in sta lare
uşor întâr ziată a imunităţii pasive,
a cărei utilizare este mai mică faţă
de cea consecutiv administrării in -
tra venoase.

• CANGLOB DHLaPPI (pro-
dusul este destinat pentru trata -
men tul şi profilaxia jigodiei, he-
patitei infecţioase, laringotraheitei
infecţioase, parvovirozei şi parain -
fluenţei la câini, precum şi pentru
profilaxia imediată a animalelor în
cazul în care nu s-a detectat clar un

agent cauzator al unei boli). Pro-
dusul conţine anticorpi heterogeni
specifici care induc o imunitate
pasivă împotriva bolii. După admini -
strarea parenterală, anticorpii sunt
imediat disponibili. În funcţie de
calea de administrare a produsului,
se formează imunitatea pasivă, a
cărei durată este dependentă de
cantitatea şi frecvenţa administrării
produsului. Administrarea i.v. per-
mite înregistrarea unei imunităţi pa-
sive imediate, utilizarea imunoglo -
bu  linei fiind maximă. 

După ad    mi nis trarea i.m. şi
s.c. se înre gistrează o activare uşor
întârziată a imunităţii pasive, a cărei
utilizare este mai mică faţă de cea
consecutiv administrării i.v. 

La toate aceste trei produse
biologice, imunoglobulinele sunt dis-
tribuite prin circulaţia sanguină în

organism şi sunt metabolizate trep-
tat şi apoi eliminate ca proteine he -
terogene. Ingredientele inactive
sunt metabolizate după imunizarea
animalelor prin degradarea şi excre -
tarea lor din organism.

La aceste produse, doza te -
rapeutică este de 0,4 ml de pro-
dus/1 kg greutate corporală, pentru
un tratament zilnic, până la îm bu -
nătăţirea stării de sănătate a anima -
lului. Produsul este destinat ani-
malelor bolnave. 

Doza profilactică este de 0,4
ml de produs/1 kg greutate cor -
porală, administrat pe un interval
de 5 zile. Se poate utiliza în caz de
pericol iminent al bolii. 

Doza maximă este de 0,4 ml
de produs/1 kg greutate corporală
şi poate fi utilizată atât pentru trata-
ment, cât şi pentru profilaxie.





COMPORTAMENT

Pentru câine, adulmeca -
tul cotloanelor e cum e
pentru om cititul gaze -

tei. Află noutăţile. Totuşi, cum de -
păşeşti etapa în care patrupedul tra -
ge de lesă în toate părţile? 

Mersul „la picior” 

Chemarea naturii e cea mai
puternică - patrupedul va găsi ori -
când ceva mai interesant decât în
propria ogradă şi se va lăsa ade-
menit de mirosuri. Plimbările, în
special cele în spaţii amenajate ori
în natură sunt nepreţuite momente
de chemare la aventură pentru
tovarăşul patruped. De aceea, în
lipsa unor ore de disciplină, che -
marea de plecare va părea să-i intre
pe-o ureche (clăpăugă) şi să-i iasă
pe cealaltă. 

Pentru că pericolele pot a -
părea, întotdeauna, în locurile aglo -
merate, camaradul patruped va tre-
bui plimbat în lesă, la picior.
Plim bările „sub control” pot fi însă
marcate de surprize, mai ales când
acesta e căţel. Abia după ce va ac-
cepta zgarda, câinele va putea fi
învăţat cu plimbatul în lesă. 

Patrupedul trebuie să meargă

la lesă, de preferat, în partea stângă
a stăpânului. Lesa se ţine atât de
strâns încât câinele să nu poată
depăşi pasul stăpânului, dar puţin
degajată, atât cât să poată fi trasă
brusc atunci când acesta are ten -
dinţa să tragă. Învăţarea câinelui cu
mersul disciplinat în lesă necesită
exerciţiu şi din partea stăpânului şi
depinde de modul în care acesta se
impune, de talia patrupedului şi de
temperamentul acestuia. Exerciţiile
trebuie făcute mai întâi în spaţii mai
restrânse, altfel e posibil să se pună
întrebarea: Cine pe cine plimbă?

După ce a fost depăşită faza
trasului în toate direcţiile, câinele
poate aprofunda mersul în lesă, „la
picior”. Pentru asta, lesa trebuie ţi -
nută din scurt, cu fermitate, iar co -

menzile folosite vor fi „pas” şi „la
picior”. Stăpânul trebuie să se arate
de neînduplecat în faţa patrupedu-
lui care-şi va manifesta uneori deza-
cordul faţă de ţinutul din scurt.
După ce merge la pas fără proble -
me, câinele va trebui să înveţe co -
menzile „stai” şi „şezi”. Căţelul în -
vaţă „şezi” prin tragerea uşoară a
lesei în sus şi apăsarea şezutului,
puţin mai sus de coadă. Tot atunci,
din lesă, câinele va învăţa şi ce
înseamnă „nu” atunci când va dori
să plece de pe loc şi nu i se va per-
mite. Mai târziu comanda „nu” va fi
aplicată şi în alte situaţii, câinelui
fiindu-i mai uşor să o deprindă dacă
deja a auzit-o.

Comanda „stai” se învaţă mai
întâi în lesă, iar aceasta trebuie
asociată cu o ridicare a mâinii, pe
înţelesul patrupedului. Abia după ce
deprinde aceste comezi, într-un spaţiu
în care să poată fi controlat uşor, ferit
pe cât posibil de factori perturbatori,
câinele va învăţa şi comanda „aici”.
Comanda „aici” poate chiar salva
viaţa prietenului necuvântător, de
aceea trebuie pus un mare accent pe
învăţarea acesteia. 

Educat să se prezinte la apel

Mai întâi, patrupedul trebuie
să fie strigat pe nume, ca imediat
după, să asculte comanda „aici”.
Pentru început, câinele poate fi
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învăţat să vină la chemare şi din
lesă, cu condiţia ca aceasta să fie
una retractabilă.

Primele exerciţii vor fi sortite
eşecului şi va fi nevoie de răbdare
din partea stăpânului, care va trebui
să atragă atenţia câinelui, cu un ton
vesel, o recompensă delicioasă şi
chiar prin scuturarea lesei. E posibil
ca în unele cazuri căţelul să con-
sidere comanda „aici” ca fiind o pro -
vo care, atunci când stăpânul i-o
adre sează din mişcare, îndepărtân -
du-se. Cu cât este mai captivat de
ceea ce i se cere şi mai ales, de
cum este re compensat, cu atât va
învăţa mai repede să asculte.
Această co man dă, adresată atunci
când patru pedul este liber trebuie
neapărat asociată şi de un semn al
mâinii. Câinele va înţelege şi răs -
punde mai bine, dacă comanda va
fi însoţită de un gest, spre exemplu,
degetul arătător în jos, la picioare.
Exerciţiile vor continua prin creş -
terea treptată a distanţei. 

Câinele care ascultă şi vine
când este chemat nu trebuie pedep-
sit pentru boacănele pe care le face.
Pentru mustrări şi corecţii, stăpânul
este cel care merge la el, ca atare,
chemarea va însemna pentru el în-
totdeauna un motiv de bucurie şi
nu unul de supărare sau frică, ori
un semn că trebuie să se prezinte
la apel. Căţelul nu trebuie să ob-
serve starea tensionată a stă pâ -
nului atunci când e chemat. Trebuie
să se supună doar autorităţii celui
care este lider. 

Oricât de încăpăţânat ar fi ca-
maradul patruped, nu există re nun -

ţare din partea liderului. Câinii, mai
ales la vârste fragede, îşi pierd re-
pede atenţia pentru orele de dis -
ciplină, ca atare, sunt suficiente 10-
15 minute de exerciţii continue pe
şedinţa de lucru. Indiferent dacă pa-
trupedul este disciplinat de un dre -
sor, acesta trebuie să exerseze sub
îndrumarea stăpânului. 

Apucături de-ale lupilor

Adesea, atras ca de ceva
neştiut, după o cercetare a locului,
câinele se tăvăleşte în ceva puternic
mirositor - excremente ori resturi de
animale moarte. Tăvălitul este un

instinct puternic, moştenit de la lupi,
iar cele mai multe ipoteze spun că
patrupedele vor să ia astfel un
miros. Adică să-şi mascheze propriul
iz. Prin efect invers - uneori, câinii
se tăvălesc pentru a imprima pro-
priul miros pe un anume loc,  iar
această apucătură se leagă de mar-
carea teritoriului. 

Lupii se tăvălesc în carcase
de animale moarte, ori în excre-
mentele altor animale, pentru a se
„deghiza” atunci când ies la vâ -
nătoare. Scopul clar este derutarea
prăzii. Deşi patrupedul nostru nu
iese la vânat, instinctul de vânător
îi este treaz. 

Potrivit specialiştilor, câinii pot
avea un asemenea comportament
şi atunci când se familiarizează cu
mirosuri noi, ori când sunt atrase
de acestea. Pentru câine, un miros
puternic, nou îl poate face mai in-
teresant pentru ceilalţi membri ai
haitei sale, ori pentru alte animale
pe care le întâlneşte în plimbări.
Oricât de supărătoare ar fi această
apucătură a câinelui, pentru el este
o normalitate. 

Lesa şi zgarda electronică pot
fi de mare folos pentru preîntâmpi -
narea tăvălelilor.
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Câinele este unul din pri -
mele animale care au
fost domesticite de om.

Cu toate acestea, spre diferenţă de
ce lelalte animale domestice, câine le
nu a fost considerat, cel puţin în cul -
tu ra popoarelor indo-europene, ni ci o -
dată pe de-a-ntregul domesticit. În-
totdeauna a părut a păstra, undeva,
în adâncul fiinţei, natura săl  batică
şi violentă a lupului din ca re se des -
prinsese. Cel puţin aceas ta este
concepţia antichităţii greco-romane
care vede câinele ca pe o fiin ţă
duală (prin aceasta, foarte ase mă -
nătoare omului), animal uma  nizat, dar
care păstrează, de asemenea, şi o
latură non-umană, sălbatică. 

O explicaţie a acestei ambi -
guităţi cu privire la natura câinelui
îşi poate găsi originea în sincre -
tismul culturilor greacă şi, mai târ -
ziu, romană, în sensul în care aces-
tea asimilau culturile popoa relor
cucerite. Acest sincretism a dus la
o adevărată invazie de demoni în
cultul poporului dominant. Aceşti
demoni mitologici trebuia să-şi gă -
sească un exponent în lumea reală.
În acest punct, miturile noi, demoni -
ce, asimilate de la popu laţiile bar-
bare, s-au întâlnit cu miturile mai
vechi, legate de natura duală a câi -
nelui. Din această uniune au apărut
forme noi şi surprin zătoare, prin fap-
tul că zeii greci, respectiv romani,
că pătau treptat însuşiri importate

din lumea zeilor şi demonilor bar-
bari. Un astfel de exemplu, tocmai
în ideea acestei scrieri, este Hecate,
zeiţa răs crucilor, zeiţa cu trei capete,
unul de câine, unul de cal şi unul
de şarpe. Ea este însoţită de du -
hurile a doi câini ce o slujesc. He -
cate a fost considerată zeiţa vră -
jitoriei şi a fost întotdeauna asociată
Lunii şi câinilor. 

Lumina palidă a Lunii, um-
brele nopţii şi câinii înfricoşători din
suita sa, toate au constituit carac-
teristicile care au legat-o pe Hecate
de tot ceea ce ţine de magie şi de
lumea de dincolo, transformând-o
astfel într-o divinitate foarte popu -
lară în epoca elenistică, fiind ade-
sea menţionată în literatura greacă.

Acesta a fost liantul care i-a
legat, în cultura antichităţii, pe câini

de practicile magice. Astfel, câinele
a fost asociat chemării sau alungării
demonilor, aşa cum, tot astfel, a fost
asociat cu fantomele şi bântuirile.
Mai mult, conform tradiţiei antice
greceşti, ciuma era ghidată de lă -
tratul unui câine. 

În acest mod s-a creat imagi -
nea câinelui ca fiinţă care face le -
gătura între cele două lumi, între
cea a viilor şi cea a morţilor. În ace -
laşi timp, câinele a fost încărcat cu
o aură supranaturală, atribuindu-i-
se puteri excepţionale. 

În mitologia antichităţii greco-
romane, câinele primeşte rolul de
a-i ajuta pe cei decedaţi să tra-

verseze bariera dintre cele două
lumi - categoric, trebuie să men -
ţionăm în acest context pe Cerber,
câinele lui Hades, monstrul cu trei
capete, care are rolul de a păzi in-
trarea în Infern.

CÂINII ÎN LITERATURĂ

de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

Dualismul câinelui în cultura antichităţii

• Popoarele antichității 
au creat imaginea câinelui ca

fiinţă care face legătura
între cele două lumi, 

între cea a viilor şi cea a
morţilor. În acelaşi timp,

câinele a fost încărcat cu o
aură supranaturală.
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De 9 ani, de când Silvia
Lăuneanu a plecat să
îşi cumpere un cuier şi

s-a întors acasă cu Oxy, cei doi sunt
nedespărţiţi. Ca orice patruped de
vedetă, Bichonul Maltez Oxy, un
ghe motoc alb şi pufos, se aliniază
trendului şi etalează cu mândrie
haine drăguţe, alese cu bun gust
de stăpâna lui.

Întâlnirea Silviei cu Oxy s-a
produs pe neaşteptate, în plină
stradă. O femeie tocmai achiziţio-
nase o căţeluşă, cu care vedeta s-a
jucat preţ de câteva minute. „Voiam
să-mi văd de drum când, din portba -
gajul maşinii, am auzit nişte tângu-
ieli. Mi-am întors privirea şi... m-am
îndrăgostit. Era un căţeluş care par -
că mă chema. Am întrebat ce este
cu el şi proprietarul, uşor jenat, mi-a spus
că a rămas ultimul. În acel moment
mi-am zis că el este „alesul” meu.
Aşa că, în loc să mă întorc acasă cu
cuierul, am renunţat şi la avans şi
m-am întors cu cea mai bună inves-
tiţie pe care am făcut-o în viaţa
mea“, a declarat Silvia Lăuneanu
pentru „Petzoom”. 

Vedeta se preocupă ca Oxy
să fie un căţel sănătos şi bine în-
treţinut. Pe vreme ploioasă sau
rece, patrupedul are îmbrăcăminte
adecvată. Dacă  acum apreciază
ves timentaţia care îi ţine de cald,

când era mic a fost marcat de întâl-
nirea cu prima hăinuţă. „Întâi a cre-
zut că este o jucărie! A înhăţat-o şi
a alergat prin toată casa cu ea.
Când gluma s-a îngroşat şi l-am îm-
brăcat, a rămas împietrit. Nu a mai
făcut niciun pas şi se uita întrebător
la mine, cerând ajutor. M-am gândit
că soluţia pentru a-l învăţa să se
obişnuiască este să uite că are pe
el o haină. Aşa că l-am dus pe bal-
con, unde ştiam că are vizibilitate
către pisica vecinilor, cu care se
«certa» mereu. În felul ăsta a uitat
total de povară”, şi-a amintit Silvia
Lăuneanu.

Cântăreaţa a achiziţionat spe-
cial pentru companionul ei îmbră-

căminte de calitate de la magazine -
le de specialitate. „I-am luat ce mi-a plă-
cut la prima vedere şi ce mi s-a pă-
rut şi folositor. Are mai multe
schim  buri, pentru că este un căţe-
luş care ţine foarte mult la igienă.
Singurele accesorii pe care le are
sunt nenumăratele lui elastice (cu
care îi prind moţisorul), zgarda şi
ha mul”, a mărturisit vedeta. 

De fiecare dată când se în-
toarce din vacanţă, Silvia are în ba-
gaje şi un cadou pentru Oxy (o haină
ori o ju cărie). Cochet, micuţul pa-
truped s-a obişnuit să treacă pragul
saloanelor de cosmetică, tabiet pe
care artista îl pune în practică din
două în două luni.  

Bichonul cu hăinuțe colorate
• Silvia Lăuneanu, implicată în alegerea vestimentaţiei lui Oxy

de Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro

DRESSING STAR

MULŢUMIT. Oxy se simte bine când e îmbrăcat casual HAIOS. Oxy în uniformă de şcolar IARNA. „Uf, iar cojoc de blugi!“, pare să spună Oxy

FERICIT. Silvia Lăuneanu petrece ore bune în parc, alături de Oxy
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EXPOZIŢIE-CONCURS

Asociaţia felină Sofisti-
cat, membră a Federa -
ţiei Internaţionale Fe-

line (FIFe), a organizat prima mare
expoziţie a anului 2013, Expoziţia
internaţională de primăvară. Eveni-
mentul, desfăşurat în aprilie, la Sala
Palatului din Bucureşti, a suscitat
nu doar interesul crescătorilor, ci şi
al publicului larg, argumentul prin-
cipal stând în numeroşii vizitatori-
spectatori ai competiţiei care a re-
unit pes te 200 de exemplare de
pi sici de rasă din România, Ungaria,
Ucrai na, Bulgaria, Israel, Rusia şi
Croaţia. Spre deosebire de concur-
surile canine, la pisici contează doar
frumuseţea - mai exact, cât de mult
se apropie exemplarul de perfec ţi -

une (standardul rasei) -, totuşi arbi-
trii nu sunt înzestraţi cu şubler, ci
cu fler. Şi cunoştinţe despre pisici. 

Dar să vorbim puţin şi despre
câştigători, pentru că, vorba cânte -
cului, ei iau totul (vezi-ascultă „The
winner takes it all”, însă doar dacă
eşti sceptic şi n-ai altceva mai bun
de făcut). Primul, de fapt prima, e o
Maine Coons ca un trandafir săl ba -
tic - de fapt acesta e şi numele ei
real: Wild Rose -, deosebirea fiind
că nu înţeapă, ci miorlăie. Şi se pi -
siceşte. O face însă atât de bine că
a fost considerată de arbitri ca fiind
cea mai cea. Cheală sau blă noasă,
vo cală sau taciturnă, suplă sau
solidă ca un tanc (bine, unul mic,
de jucărie), mofturoasă sau deloc
pretenţioasă, multi sau mono coloră,
oricum ar fi concurenta pisi coasă,
e timpul să o cunoaştem mai bine. 

Câştigătorii

În anul 1994, germanca Anita
Bayer a început să crească pisici
din rasa Maine Coons şi susţine că
şi astăzi, după 19 ani, şi-a păstrat
„entuziasmul pentru aceşti minu -
naţi gentili giganţi”, dar creşte şi
Caracal (supranumit Lynxul de şer -
tului). Câştigătoarea primei zile a
Expoziţiei de primăvară Sofisticat
2013 a fost un exemplar născut în
felisa ei: Summerplace Wild Rose,
căreia arbitrii Lili Anciau (Portu-
galia), Lone Lund (Danemarca), Ad
de Bruijn (Olanda) şi Henry Hornell
(Polonia) i-au decernat titlul „Best
of Best 1”. Multe dintre pisicile feli-
sei Summerplace sunt achiziţionate
de expozanţi din fostele ţări sovieti -
ce, iar Wild Rose nu este o excepţie,
ea având acum o proprietară din
Chişinău (Rep. Moldova): Janna-Va-
lerii Nesterova (deţine felisa Sen-
tinel Base) - similar cu competiţiile
chinologice, din fostele ţări sovietice
sunt nu atât mari crescători, cât im -
portanţi expozanţi, care deţin exem-
plare extrem de valoroase.

Sofisticat Spring Show 2013
a avut un alt câştigător în cea de-a
doua zi, o pisică din rasa Britanica,
botezată ca o maşină de curse: Sil-
ver Wonder Ami (proprietar, bucu -
reşteanca Daniela Grigore - membră
în Comisia de creştere şi carte de

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

Primele „regine” SofistiCAT din 2013
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origini a asociaţiei organizatoare a
competiţiei, Sofisticat). Aceştia au
fost principalii câştigători, pe restul
îi găsiţi în tabelul de la final, aşa
cum au decis arbitrii competiţiei a -
cestui cat show internaţional. 

Nediscriminare şi explicaţii

Faţă de competiţiile chinologi -
ce (uite c-am făcut şi a treia com -
pa raţie cu mult mai mediatizata şi
mai celebra „soră organizatoare”
din lumea animalelor de companie),
la expoziţiile pisicilor pot participa
şi cele fără pedigree, dacă înde pli -
nesc două condiţii: au carnet de să -
nătate cu toate vaccinările la zi şi
sunt declarate de medicul com pe -
tiţiei clinic sănătoase, iar stăpânii
le achită taxa de participare. Aşadar,
faţă de regulamentul concursurilor
canine, nicio discriminare. Mă rog,
aproape nicio discriminare, pentru
că pisicile fără pedigree pot concura
doar la categoria Pisici de casă. Însă
e important de ştiut, toate pisicile,
de rasă sau nu, concurează pentru
cupe, titluri, rosete.

Revenind la expoziţia din pri -
măvara acestui an, până la ediţia
din toamnă iubitorii de pisici şi-au
încărcat pasiunea cu exemplare din
rasele Cornish Rex, Sphynx, Angora
Turcească, Norvegiană de Pădure,
Ragdoll, Devon Rex, Albastră de Ru-
sia, Persană, Exotică, Siberiană, Ori -
e ntală, Siameză, Singapura,  Ben ga leză,
Maine Coon, British Shorthair etc.
La final, iată şi ex plicaţia crescă to -
rilor de pisici (cei mai mulţi şi pro-
prietari de felise) privind existenţa
acestor competiţii. Ei susţin că fie -
care felină de rasă, pe lângă aspect
şi personalitate caracteristică, are
şi trăsături distincte formate de pro-
prietari. Practic, asta ar fi: crescă -
torii merg la expoziţii de pisici pentru
a împărtăşi cu ceilalţi pasionaţi
frumuseţea şi caracteristicile par-
ticulare ale exemplarelor lor, fapt
care nu ar fi posibil dacă acestea
ar fi ţinute doar acasă. Pe de altă
parte, preţul unei pisici de rasă (în
medie 300 de euro) creşte substan -
ţial în cazul în care părinţii sunt cam-
pioni (ajungând chiar până la
3.000-4.000 de euro) - aici e la fel
ca la câini. Dar să fim optimişti şi
să ignorăm mercantilismul, în fond
întreţinerea unui campion costă
mult şi pe plan financiar, nu doar
afectiv. Aşadar, de undeva trebuie
să vină şi banii, nu?
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ALBASTRĂ DE RUSIA

În folclorul rusesc circulă o
legendă cum că odată, de-
mult, s-a născut o prinţesă.

La leagănul ei au fost chemate
şapte zâne ursitoare şi fiecare i-a
dăruit câte un cadou. Prima dintre
zâne i-a ursit să aibă un spirit neîn-
fricat. A doua, o inimă loială. A treia,
că toată viaţa ei va fi suplă şi fru -
moa să. A patra i-a dăruit o graţie
de neegalat, a cincea i-a prezis că
va purta toată viaţa doar argint, cati -
fea şi mătase, iar a şasea i-a lăsat
două smaralde mari, strălucitoare.
În fine, a şaptea i-a ursit prinţesei
că va găsi peste tot în lumea largă
doar prieteni buni. S-a întâmplat
însă ca toate zânele să fie tinere şi
lipsite de experienţă, astfel că toate
au lăsat darurile pentru mica prin -
ţesă într-un coşuleţ de lângă leagă -
nul ei, unde adormise o pisicuţă.
Aşa se face că mica pisică a „furat”
câte puţin din toate darurile menite
prinţesei şi din ea se trag toate pisi-
cile Albastre de Rusia din zilele
noastre.

Înapoi la istoria „oficială”,
rasa Albastră de Rusia se trage din
portul Arhanghelsk, situat pe ţărmul
rusesc al Mării Albe la nici 250 de
kilometri de Cercul Arctic. Printre
ţarii şi ţarinele Imperiului Rus care

au avut la un moment dat pisici din
această rasă se numără Petru cel
Mare, Nicolae I, Elisabeta sau Eka-
terina a II-a. Nu e de mirare că în
cer curile din înalta societate a vre -
mii Albastra de Rusia era numită şi
„aristocrata de Rusia”.

Asta nu înseamnă că Albas -
tre le de Rusia se găseau doar la
curtea înalţilor nobili. Datorită robus -
teţii şi instinctelor vânătoreşti de
neegalat, ele erau luate şi pe coră -

bii, unde ţineau la distanţă şoarecii
şi şobolanii. Aşa se face că, înce -
pând cu secolul al XVIII-lea, pisicile
Albastre de Rusia au început să fie
cunoscute şi în alte ţări, îndeosebi
în Anglia. N-a trecut mult şi figurile
importante ale vremii au observat
frumoasele pisici, care au ajuns în
cele din urmă chiar şi la curtea
reginelor Elisabeta I şi Victoria.

Prima menţiune oficială a
prezenţei unei Albastre de Rusia la
o expoziţie datează din anul 1871,
când un exemplar a fost expus la
Crystal Palace, în Londra, sub nu-
mele de „pisica Arhanghel”, după
ora şul ei de baştină. Britanicii au
fost imediat cuceriţi şi, nu după mult
timp, mai mulţi entuziaşti au pus
bazele primei felise de pe teritoriul
Angliei. Cu toate astea, rasa a fost
înregistrată oficial în Marea Britanie
abia în anul 1939.

Al Doilea Război Mondial a
pus în pericol, printre altele, şi exis -
tenţa pisicilor Albastre de Rusia.
Multe pisici au fost evacuate în An-
glia şi, mai târziu, şi în Statele Unite
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ale Americii. În ambele ţări, dar şi
în Peninsula Scandinavă, s-au de-
pus eforturi concentrate pentru sal-
varea rasei, puţinele exemplare ră -
mase fiind încrucişate cu pisicile
Albastre de Marea-Britanie sau Sia -
meze Bluepoint.

Din păcate, în Rusia, ţara de
origine a rasei, nu mai rămăsese
nici un exemplar oficial documentat
de Albastră de Rusia. Abia în anii
1990 s-a reînceput creşterea lor,
folosindu-se pisici aduse din Cehia
şi Statele Unite.

Personalitate şi caracteristici

Albastra de Rusia este o pi -
sică liniştită, inteligentă şi foarte
loială. Nu este foarte vocală. Poate
fi timidă faţă de persoanele străine
şi are nevoie de timp până să se
obiş nuiască cu alte animale (câini,
pisici). Odată „adoptată” într-o fami -
lie însă, ea se va ataşa de unul sau
doi stăpâni şi va deveni un compani -
on de nedespărţit al acestora. Fiind
deosebit de afectuoasă, ea este ani -
malul ideal de companie al persoa -
nelor care petrec mult timp acasă.

Pisicile din această rasă pre -
feră un mediu liniştit şi constant,
motiv pentru care călătoriile sau
schimbările de domiciliu le afec -
tează mai mult decât pe alte pisici.
De aceea, în timpul călătoriilor, este
bine ca pisica să fie ţinută în braţe
de o persoană în care are încredere.
Ca urmare a temperaturilor scăzute
din ţara lor de origine, pisicile Al-
bastre de Rusia au o blană deasă,

mătăsoasă, în două straturi. 
În general, firele de păr sunt

de culoare argintie la bază şi gri-
albăstrui spre vârf, fapt care le dă
un aspect caracteristic. Au ochii
mari, de culoare verde-smarald, şi
o expresie prietenoasă, „zâmbitoa -
re”. Deşi are blana deasă, o Albas -
tră de Rusia nu năpârleşte foarte
mult. Cu toate acestea, adoră să fie
mângâiată şi periată, motiv pentru
care este recomandată totuşi o
„toa letă” o dată pe săptămână.

„Surorile” rusoaicei

La nivel mondial nu este re -
cunoscută oficial decât o singură
culoare a blănii (gri-albăstriu), dar
asta nu înseamnă că nu există şi
alte variaţiuni interesante ale spe -
ciei. 

• Russian White a apărut în
Australia la începutul anilor 1970,
când crescătorii de pisici Dick şi
Mavis Jones au încrucişat o pisică
albă de Siberia, cumpărată de la un
oficial al ambasadei thailandeze, cu
o Albastră de Rusia din felisa pro-
prie. La ora actuală, pisicile Albe de
Rusia sunt recunoscute oficial în
Australia, Noua Zeelandă şi Africa
de Sud şi sunt în curs de omologare
în SUA şi Europa.

• Nebelung, apărută în anii
1980 în SUA, este o Albastră de Ru-
sia cu blană lungă. Aceasta îşi păs -
trează nuanţa gri-argintie, cu firele
de blană albe sau argintii la bază şi
închizându-se progresiv la culoare
până la maro sau negru spre vârf.
Numele ei provine de la cuvântul
ger man „Nebel”, care înseamnă
„cea ţă”, dar este şi o referire la
„Cân tecul Nibelungilor”, deoarece
părinţii primelor pisici Nebelung s-au nu-
mit Siegfrid şi Brunhilda, după per-
sonajele principale din această
legendă.

• O variaţiune curioasă de
pisici Albastre de Rusia, cunoscută
sub denumirea de Russian Blue-
point, se remarcă prin coloritul spe-
cific, care aminteşte de o Siameză
Bluepoint. Extrem de rar, doi părinţi
Albaştri vor da naştere unui pisoi cu
acest colorit. Genele „responsabile”
provin de la pisicile siameze folosite
pentru revitalizarea rasei după cel
de-al Doilea Război Mondial.
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Pisica primei senatoare americane
Casnica Hattie Ophelia Wyatt Caraway, fii ca

unui fermier şi a unei vânzătoare, născută în Baker -
ville (Tennessee), mamă a trei copii (dintre care doi
au devenit generali în armata ame ricană), a fost
prima femeie din istoria SUA care a ocupat funcţia
de senator (a  reprezentat statul Arkansas). Soţul ei,
Thaddeus Caraway, a fost senator de Arkansas timp
de zece ani, între 1921 şi 1931 (când a murit). La
alegerile din ianuarie 1932, ea a fost aleasă în
funcţia de senator şi a reuşit să câştige sufragiile
alegă torilor, rămânând în funcţie până în anul 1945.
Fotografia datează din anul 1925 şi o reprezintă pe
doamna Caraway şi pisica ei, o Albastră de Rusia.



ELF

Seamănă cu Neytiri, prin -
ţesa albăstrui a clanului
Omaticaya, sau măcar

cu vreun co-specimen Na'vi - vezi
Avatarul animat al lui Cameron dacă
n-ai făcut-o, însă doar dacă ai văzut
deja toate celelalte filme produse de la
„Ieșirea din Uzinele Lumière din
Lyon” (1895) şi până ieri, altminteri
nu risc să-ţi recomand cum să-ţi
pierzi timpul. Alţii spun că-i Dobby
din „Harry Potter” sau reîncarnarea
lui Legolas din „Stăpânul inelelor”,
însă eu mă feresc de comparaţia
asta pentru că există posibilitatea,
e drept, într-un procent redus, să
avem şi cititoare convinse că Orlan -
do Bloom e frumos. Însă-i clar: e un
soi de E.T., deşi se spune că ar fi
fost creată pe Pământ de Karen Nel-
son, o americancă pentru care es-
tetica e încă un domeniu insuficient
aprofundat. 

Noua rasă de pisici Elf parcă
vine din altă lume, iar celor care
afirmă în grabă că-i un Sphynx, le
atrag atenţia asupra urechilor. Deşi
nu sunt de acord cu „animalele de

designer”, meseria şi target-ul mă
obligă să vă spun povestea noii rase
de pisici (înregistrată la TICA - The
International Cat Association, o
organizaţie nu foarte mofturoasă în
recunoaşterea noilor rase, chiar a
celor modificate genetic) din care
un exemplar se vinde cu 2.000-
2.500 de dolari.  

Acelaşi argument: alergia

Rasa Elf a fost concepută în-
cepând din anul 2004, de Karen
Nelson (felisa Falamari) şi Kristen
Leedom (felisa Quendi - specializată

pe atunci pe rasa Sphynx), ca un
mix între rasele Sphynx şi American
Curl. Hibridul a primit (de la ursi-
toare sau de la geneticieni) carac-
teristici de la ambele rase, rezultând
o pisică puternică, destul de mare
(4-7 kilograme, masculii ajung chiar
la 8 kilograme), foarte jucăuşă, agilă
şi energică, cheală şi cu burta mare.
Ca şi Sphynxul, este aproape com-
plet lipsită de păr (fapt pentru care
în lunile reci trebuie ţinută exclusiv
în casă, pentru a o proteja), însă nu
are mari probleme de sănătate. 

Rămânând la capitolul „Tem-
perament”, „elfii” sunt sociabili, le
place să fie în centrul atenţiei, sunt
linguşitori şi unii entuziaşti afirmă
chiar că sunt inteligenţi şi devotaţi
stăpânului. Pot fi învăţaţi chiar şi cu
lesa, aşa că pisica asta chiar este
un animal de companie complet,
nefiind limitat doar la rolul de com-
panion casnic.

Dacă Sphynxul (foto jos stân -
ga) este o rasă cunoscută relativ de
multă vreme, American Curl (foto
jos dreapta) este cunoscută de-abia
din anul 1981, când la uşa familiei
Ruga din Lakewood (California) a
apărut o pisică neagră, cu părul lung
şi mătăsos şi cu urechi neobişnuite.
Botezată Shulamith, aceasta a dat
naştere în decembrie 1981 la patru

de Cătălin Vischi
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pisoi, din care doi aveau vârfurile
urechilor îndoite spre spate. Un ge-
netician consultat de noii stăpâni ai
lui Shulamith a emis probabilitatea
ca modul neobişnuit în care erau
fixate urechile să fie cauzat de o
mutație genetică apărută în mod
natural. 

Deşi oficial este considerată
o rasă fără păr, pielea unor pisici
Elf este acoperită cu un strat subţire
de puf - contestatarii susţin că asta
e din cauza unor schimbări hor-
monale, iar entuziaştii sunt convinşi
că acest „neajuns” este rezolvat
prin sterilizare/castrare timpurie.
Karen Nelson a argumentat crearea
rasei prin faptul că şi-a dorit „o pi -
sică sociabilă, afectuoasă şi foarte
activă, care poate fi crescută şi de
persoane alergice la părul de pisică”
şi susţine că a început crearea unei
noi rase fără păr, după ce pisica din
rasa Sphynx pe care o avea a murit
la vârsta de doar cinci luni în urma
unor complicaţii cardiace - în ultima
perioadă s-a acreditat ideea că rasa
Sphynx are probleme congenitale
de natură cardiacă. De altfel, a sub-
liniat că a folosit în hibridare rasa
American Curl tocmai datorită fap-
tului că aceste exemplare sunt ex-
trem de sănătoase, „cu o structură
a corpului uimitoare şi, desigur, a -
cele urechi drăguţe”. „Am fost con -
vinsă că, încrucişându-le cu Sphynx,
vor rezulta pui golaşi, fără păr, dar
foarte sănătoşi”, a precizat Karen
Nelson. După aproape 9 ani de ex-
perimente, astăzi există felise Elf în
statele Arizona, California, New Jer-
sey, Idaho, Michigan, Illinois şi Geor-
gia (SUA), dar şi în Finlanda.

Preţ 

Pe lângă argumentele de na -
tură socială („o pisică pentru cei
care suferă de alergii la părul de
pisică”), rămâne şi preţul: 2.000-
2.500 de dolari/pui. Însă chiar dacă
aveţi disponibilitatea de a achita
această sumă, trebuie să vă înar -
maţi şi cu multă răbdare, pentru că
raritatea exemplarelor a cauzat o
lungă listă de aşteptare a doritorilor
(unii „comercianţi” din SUA solicită
chiar un depozit/avans de 500 de
do lari, pentru a avea certitudinea
că solicitantul nu se retrage după
în  scrierea pe listă). Ca o paranteză,
cele două creatoare ale rasei au
cunoscut un succes atât de mare,
încât au pus şi bazele unei fundaţii
care este „angajată în promovarea,
protejarea şi îmbunătăţirea dezvol -
tării rasei Elf”. Deci, totul pentru pro-
movarea noii rase de pisici.

Întreţinere

Elf, supranumit şi „Noul Sphynx”,
a păstrat pielea şi conformaţia rasei
Sphynx şi urechile rasei American
Curl (curba urechilor trebuie să fie
între 90 şi 180 de grade). În plus,
paradoxal pentru pisici, Elf face baie
cu plăcere! Atenţie însă când le
ştergeţi, faceţi-o prin tamponare,
pentru a nu le răni pielea sensibilă
(aceasta seamănă la textură cu pie -
lea de căprioară). Spălaţi-le (lunar)
şi ştergeţi-le regulat pielea (pentru
a elimina secreţiile sebacee), altfel
aceasta începe să se simtă lipicioa -
să, pasul următor fiind dezvoltarea
acneei. Nu uitaţi de igiena urechilor
(priviţi-le şi vă veţi da seama că este
necesară activitatea aceasta!), fo -
losind tampoane din bumbac şi
soluţii speciale de solubilizare şi de
curăţare a urechii (unii folosesc
Wax-O-Sol). 
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INEDIT

Plecarea: o povestioară
despre ideea mea cu
pisici şi istoria muzicii.

Finalul: o teză de doctorat probabil,
aşa că sintetizăm. Că iubesc pisicile
nu mai e niciun secret. „Petzoom”
e lo cul perfect pentru astfel de con-
fesiuni. Fără muzică e la fel de „ne -
trăibil”, aşa că suma acestei simple
ecuaţii deja plictisitoare din nou dă
„love”. Diferenţa e că pe lângă noi,
cei care citim şi scriem, mai sunt o
căruţă de compozitori care din ba -
roc (aici am ajuns numa’) şi până-n
postmodernism iubesc pisicile şi
scriu partituri despre asta. Melo-
mani şi mâţofili, decidem unde ne
încadrăm şi citim acest articol as-
cultând următorul playlist. Apă saţi
butonu’, luaţi mâţa-n braţe şi ţi neţi
sticla cu Rivanol aproape.

Clasice

În 1739, Domenico Scarlatti
scrie Sonata pentru clavecin în Sol
minor. Opera e numită „La Fuga del
Gato” (Fuga pisicii) abia în secolul
XIX, când s-a încetăţenit legenda
genezei sale: compozitorul avea o
pisică, Pulcinella, cunoscută pentru
plimbările lungi pe claviatura instru-

mentului - îi făceau o deosebită
plăcere datorită sunetelor rezultate
(e vorba de plăcerea pisicii, evident,
pe-a compozitorului, dată fiind epo -
ca, nu vrem s-o cunoaş tem).

Prima jumătate a secolului
XIX ne aduce „Duetto buffo di due
gatti” (Duetul distractiv a două pi -
sici), compoziţie pentru două sopra -
ne, în care versurile sunt exclusiv
re producerile miau-lui pisicesc. Lu-
crarea apare în 1825; apartenenţa
nefiind elucidată complet - bă nu ie -
lile merg către compozitorul englez
Robert Lucas de Pearsall (el s-a as-
cuns sub pseudonimul G. Ber thold

doar pentru ofi-

cializarea acestei compilaţii, practic,
formată din pasajele actului II din
Othello-ul lui Gioacchino Ro ssini şi
din lucrarea „Katte-Cavatine” a
danezului C.E.F. Weyse). 

Brazilia şi America, mâţa şi
şoarecu’... fără nicio speculaţie, aşa
reiese din ce urmează: ajuns şi şco -
lit la Paris, în 1921, tânărul compo -
zitor american Aaron Copland scrie
o lucrare intitulată „The cat and the
mouse” (Pisica şi şoarecele). O ţâră
mai devreme, în 1914, brazilianul
Heitor Villa-Lobos scrisese „O gato
e o rato” (Pisica şi şoarecele) - la o
primă audiţie vă
pro mit că nu va fi

de Livia Şchiopu
livia.schiopu@petzoom.ro
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Mâţe cu waţi
• Cum au inspirat pisicile istoria muzicii



greu de identificat oul şi găina.
Ascultaţi, comparaţi, ambele lucrări
sunt capodopere ale muzicii clasice
contemporane şi trebuie tratate ca
atare, pentru că au în compoziţie
di ezi, bemoli, becari şi pisici.

Vom bate canoanele horos -
copului chinezesc şi 1921 va fi anul
muzei gheroase, pentru că a tunci
Zez (Eduard Elzear) Confery scri e
„Kitten on the keyes”, celebră-n toa -
te cele, inspiraţia fiind de ductibilă:
pisica bunicii făcând „sport” pe pian.
Acum ştie orice compozitor ce tre-
buie făcut: lăbuţa pe fa diez, cvartă
mărită şi mult sictir. Bine-aţi venit în
disonanţă.

Moderne

Tumţ-tumţ-tum! Ne-am rela -
xat în audiţii, trecem la dans: Cab
Calloway apare pe sticlă în SUA, în
1945, cu „We the cats shall help
ya!”, un swing celebru pentru care
scaunele n-o să vă ajute. Scris de
Buster Harding, Jack Palmer şi Cab
Calloway, single-ul va fi ulterior pre-
luat de Joe Jackson şi introdus pe
albumul lui din 1981, plin-ochi de
adaptări după jump blues-uri şi
swing-uri celebre.

Pân-acum probabil aţi obosit
şi mieunăciunea a plecat demult din
braţe. Să ne relaxăm pe mam-
boooo. Un, doi, trei, şut, un, doi, trei,
şut (da’ nu-n pisică, vă rog), voi con -
tinuaţi, iar eu vă spun că-n 1958

grupul vocal The Coasters cântă pri -
ma dată „Three cool cats”, capo -
doperă semnată Jerry Leiber şi Mike
Stoller, un compozitor şi-un textier
adică, ei fiind un cuplu profesional
indisolubil, similar probabil cu cei
care ştiu să scrie, respectiv să ci -
tească. Piesa a fost preluată şi şla -
gărizată de The Beatles din ’62 în-
coace. 

Acum ridicăm mâna dreaptă,
strângem pumnul şi eliberăm dege-
tul arătător şi degetul mic. 1974 e
anul în care se dă mâţa lui Harry
Chapin în leagăn; el e compozitorul
mult cântatului folk-rock, care ajun -
ge după lansare în acelaşi an pe
locul I în Billboard Hot 100. „Cat’s
in the cradle” ne-a fost făcut celebru
nouă, ăstora născuţi după ’80, de

Ugly Kid Joe. Titlul alegoric face
referire la jocul copilăriei prezent în
mai toate culturile indigene, la noi
fiind recunoscut ca jocul cu sfoara
sau aţa trecută printre degete for-
mând diverse figurine printre care
şi leagănul pisicii - „cat’s cradle”. 

Spre maxima-mi fericire ajung
la piesa preferată din această do -
cumentare, descoperire pentru
care-l întrec oricând pe Arhimede la
ţipat. Prima înregistrare a avut loc
în ianuarie 1976 şi la cât e de faină
şi complexă e piesa, mă îndoiesc c-a
scris-o de Revelion, între două şam -
panii. Aşadar trebuie să fie scrisă
prin ’75. „Year of the  cat” se nu -
meşte şi aparţine eternităţii ca orice
muzică bună, dar mulţumirile i le
dăm lui Al Stewart, cantautor sco -
ţian de folk-pop-rock şi de toate...
Aici a urmat o pauză în care-am că -
zut de pe scaun aflând o dată că
nu pot sfida zodiacul după ce-l invoc
şi dup-aia că mi se confirmă bă nu -
ielile cu anul scrierii. Da, scrisă în
’75 piesa ajunge să se numească
aşa cum o ştim datorită anului zo-
diacal vietnamez în care pisica tro -
nează. Tare, nu? Ajunge-n topuri pe
toate continentele şi face parte din
coloana sonoră a două filme: „Ra-
diofreccia” (1998) şi „Running with
scissors” (2006). Super-cântecul,
musai să-l ascultaţi după ce umpleţi
blidul prietenei voastre, pisica. Are
o tonă de instrumente-n compo nen -
ţă: de la pian până la violoncel, sa -
xo fon, sintetizator şi... distors de
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chitară electrică, dacă tot am rămas
cu mâna aia dreaptă sus. D-aia e
clasificat de la folk-pop la baladă
jazz. 

Anii ’80 sunt doldora de mâ -
ţe-n muzică: în 1981, trupa Stray
Cats lansează „Stray Cat Strut”,
adică un fel de imn al pisicilor mai -
da neze, dansabil pe foxtrot, madi-
son şi ce ne mai trece prin minte.
Dacă-l ascultaţi, cu siguranţă-l ştiţi
„de undeva”. Un super bas deschide
linia melodică, preluare după „The
Cat Ca me Back”, a lui Harry Miller,
scri să-n 1893 şi pe care-am uitat
 s-o menţionez cronologic. Scuze
pentru omitere şi - întru împăcarea
mâţei: peace! 

David Bowie scrie în 1982
versurile la producţia lui Giorgio Mo-
roder. Piesa se numeşte „Cat people
(putting out fire with gasoline)” şi
va fi cap de afiş în filmul cu acelaşi
nume. În speranţa că nu arunc pi -
sica din mediatecă-n videotecă,
menţionez doar că filmul lansat în
acelaşi an, 1982, e versiunea mo -
dernă a celui din urmă cu patru
decenii, dar asta în alt episod. Cân-
tecul, de-o complexitate capitală,
doar ascultat seduce şi suges tio -
nează prin titlu. A ajuns pe locul I în
anul lansării din Noua Zeelandă
până-n Norvegia, Suedia şi Elveţia. 

Urmează leacul anului 1983:

„The Love Cats”, încadrat de la new
wave la jazz este primul  single cu
care The Cure ajunge în Top Ten al
Marii Britanii. Cu o morală de luat
în seamă, versurile atestă bănuiala
că vocalistul trupei, Robert Smith,
a scris piesa inspirat de romanul
australianului Patrick White, „The
Vivisector” - acolo-n carte, pisicile

străzii simbolizează inocenţa şi vul-
nerabilitatea „răsplătite” prin cruzi -
mile societăţii contemporane. Iar
piesa, cu un final fain, dar dureros
de realist, cântă despre aceleaşi lu-
cruri, aşa cum doar ăştia de la The
Cure ştiu să cânte. Înc-un motiv să-i iu-
bim (că iubesc pisicile).

Intrăm în 1990 şi rămânem
acolo, mulţumind providenţei că
spaţiul dintr-un articol e infinit mai
mic decât muzica. Bob Dylan... da,
aplauze, confetti, lansează al do -
uăj’şaptelea album, „Under the red
sky”, pentru care şi-a luat-o-n freză
rău de tot de la critici. Nouă ne pla -
ce însă ultima piesă de pe  album
şi-o declarăm bună. „Cat’s in the
well” foloseşte ca titlu şi laitmotiv o
rimă pentru copii, prezentă-n Anglia
încă din secolul XVI. 

Dylan iro nizează contempo-
raneitatea, creând o fabulă numai
bună de cântat copiilor care  merită
muzică bună şi-o pisică. Şi cum
două pisici nu intră-n aceeaşi oală
(ce-ar face acolo, Dumnezeule?!)
nici două piese muzicale nu pot
avea destinul ăsta, aşadar... de
gustibus et cattus non disputan-
dum.
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ACVARISTICĂ MARINĂ

Gurgle, flacăra violet 
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro
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Îl ştiţi pe Gurgle? Unu care începe
gata învineţit şi se sfârşeşte-n gal-
ben înflăcărat. Ăla de i-a dat viaţă

(mai exact voce) bătrânul veşnic tânăr
Austin Pendleton! Să nu-mi spuneţi că
lecturaţi segmentul de acvaristică fără a fi
vizionat, relaxaţi şi-ntinşi într-un acvariu,
de pildă, animaţia „Finding Nemo”
(„Căutându-l pe Nemo” - Nemo fiind
tânărul Clownfish, progenitura lui Marlin).
Clar aţi văzut! Ei, Gurgle (cel înspăimântat
de germeni) era un Royal Gramma sau
Gramma loreto, cum îi spun preţioşii şi la-
tinii (care nu-i mai spun aşa din conside -
rente de... dispariţie). Deci, ca s-o rezumăm
şi să nu mai înotăm aiurea, ca peştele pe
uscat - urâtă şi crudă expresie! -, vorbim
despre Royal Gramma pentru că suntem
la stadiul încurajării tinerilor acvarişti să
treacă, după obligatoria stagiatură în ac-
variile de apă dulce, la acvaristica marină,
mai spectaculoasă şi mai elaborată. În de-
finitiv, ce-ar fi viaţa noastră fără vise pro-
gresiste? Un conglomerat searbăd. Aşa că,
propunerile-magnet se îndreaptă către
peşti „de apă sărată” nepretenţioşi, reco -
mandaţi începătorilor. 

Royal Gramma sau Gramma Regal,
mai pe româneşte, e un peştişor caraibian
extrem de popular, poate şi pentru că la
maturitate atinge doar 7-8 centimetri - dar
ţineţi cont că sunt centimetri de culoare
aprinsă, jumătate violet profund, jumătate
galben-auriu, iar în unele condiţii de ilu-
minare se pot intercala şi coloraţii purpurii
- şi a jucat în „Finding Nemo”. Ochii îi sunt
traversaţi de o dungă neagră, ca o mască
- aceasta îl deosebeşte de „Falsul Gra m -
ma”, Royal Dottyback (Pictichromis pac -
cagnellae). 

Din cauza dimensiunii, preferă să
aibă unde să se ascundă, aşa că este re-
comandat ca acvariul să conţină peşteri
sau măcar mici crăpături unde să se
retragă atunci când sunt speriaţi. Gramma
Regal sunt peşti paşnici, dar teritoriali în
privinţa ascunzătorii preferate, pe care o
vor considera un soi de casă a lor - intruşii
sunt îndepărtaţi printr-un gest uşor comic,
ţinând cont de dimensiunea lor redusă: îşi
cască gura ameninţător. Sunt rezistenţi la
boli şi consumă, în general, mâncare stan-
dard (consumă şi creveţi sau alte crus-
tacee mici, artemii etc.), nefiind pretenţioşi
nici la spaţiu (pot fi crescuţi şi în acvarii
marine mai mici, de 115 litri - totuşi, fiţi
generoşi, nu-i înghesuiţi, important e să

se simtă bine, nu doar să supravieţuiască). 
Este unul dintre primii peşti marini

care au fost capturaţi pentru a fi crescuţi
în acvarii, ca peşti ornamentali. Pot fi
păstraţi şi solitari sau în perechi, dar dacă
doriţi să achiziţionaţi mai mulţi Gramma
Regali, un cârd, de pildă, optaţi pentru un
acvariu cu capacitatea de 300 de litri. Tem-
peratura apei trebuie să se încadreze între
24 de grade Celsius (optimă) şi 28 de
grade Celsius, densitatea specifică (SG -
Specific Gravity, este un sistem de mă -
surare a salinităţii apei) 1.020-1.025 (dacă
aveţi un acvariu-recif, care conţine şi corali,
densitatea specifică trebuie să aibă o va -
loare mai ridicată, respectiv 1.025) şi pH
8.1-8.4. 

Este dificil de format perechi dacă
alegeţi doar două exemplare, masculii
semănând cu femele, cu amendamentul
că primii au dimensiuni puţin mai mari.
Bine întreţinuţi, Gramma pot atinge în cap-
tivitate vârsta de 3-5 ani şi chiar se pot
înmulţi. Cuibul este construit printre stânci,
din alge, de către mascul, care apoi con-
duce femela la locul respectiv pentru a
depune icrele. Acestea au aproximativ 1
milimetru, cu mici proeminenţe care le ţin
agăţate de algele din cuib. După ce sunt
fecundate de către mascul, acesta le
cloceşte, timp de cinci-şapte zile, de obicei
seara. Puii se hrănesc cu Brachionus ro-
tundiformis sau Brachionus plicatilis - larve
denumite şi zooplancton, care constituie
sursa primară de hrană vie, bogată din
punct de vedere nutritiv, pentru viaţa tim-
purie a peştilor marini (utilizarea lor în
acvaristică îi este datorată japonezului
Takashi Ito, care le-a „extras” din culturile
naturale de anghile, unde erau considerate
dăunătoare pentru că epuizau oxigenul din
apă, şi le-a „transferat” în acest domeniu). 

Aşa cum e Gurgle, înspăimântat de
germeni, Gamma Regal este un peşte cu-
rat - în mediul natural, îndepărtează ecto -
paraziţii de pe pielea altor peşti, iar
obişnuinţa de a consuma şi „alimente
moarte” îl determină ca şi în captivitate să
mănânce fulgi, peleţi sau alt gen de hrană
uscată ori „congelate” (mănâncă rar de pe
fundul sau de la suprafaţa acvariului, pre -
ferând să se hrănească de la mijlocul co -
loanei de apă din acvariu).

Preţul cinstit al unui exemplar
sănătos de Royal Gramma este cuprins în-
tre 30 de lei şi 100 de lei, în funcţie de di-
mensiune. 



ARA

Scriitorul american Dale
Carnegie consemna că
„unul din motivele pen-

tru care păsările şi caii nu sunt ne -
fericiţi constă în faptul că aceştia
nu încearcă să impresioneze alte
păsări sau alţi cai”. E o morală sim -
plă în aparenţă, dar complexă în
esenţă, primită de la necuvân tă toa -
re. De la papagali, omul mai ştie că
bunele şi relele se pot duce în doi,
indiscutabil, pe viaţă. Papagalul
este una dintre păsările tai nice, fas -
cinantă pentru ornitologi, care con -
tinuă încă să dea peste cap ipo teze,
să facă spectacol şi să adauge lu-
mii… multă culoare. Iar Ara este re -
ge peste neamul papagalilor, iar mo-
tivele sunt multe. De la dimensiuni,
colorit, origini şi până la personali-
tate. Ceea ce-i face însă cu totul şi
cu totul speciali e chiar darul vorbirii. 

Unicitate

Papagalii Ara vin din America
Centrală şi de Sud, dar și Mexic. Mai
răspândiţi sunt în nord-vestul Co -
lum biei, Venezuela, Ecuador, Peru,
Guyana, Brazilia, Bolivia, Paraguay
şi în nordul Argentinei. În habitatul
natural trăiesc în grupuri de până
la 100 de exemplare, populând pă -
durile tropicale. Ara se descrie prin

varietate, fie că vorbim de dimensi-
uni sau culoare. În timp ce Ara Illiger
are dimensiuni de 33 de centimetri
şi cântăreşte 300 de grame, Ara
hiacint (numit şi „Zambila”) atinge
o lungime de 100 de centimetri şi
1,6 kg, fiind cel mai mare papagal
din acest gen. 

Ara are 10 subspecii (şase
sunt în pericol să dispară): Ara ma -
cao (Ara stacojiu, Ara roşu cu gal-
ben, Arakanga, Scarlet - „naşul”
sub speciei a fost naturalistul fran -
cez Bernard Germain de Lacepede,
în 1799, denumirea fiind inspirată
de cea a unui trib); Ara maracana
(Ara Illiger, Ara cu aripi albastre); Ara
militaris (Ara cazon); Ara ararauna
(Ara albastru-auriu); Ara ambigua
(Ara buffon, Marele Ara verde); Ara
chloroptera (Ara cu aripi verzi); Ara
auricollis (Ara cu guler galben); Ara

glaucogularis (Ara cu gât albastru);
Ara couloni (Ara cu cap albastru);
Ara manilata (Ara cu burta roşie);
Ara rubrogenys (Ara cu frunte roşie);
Ara severa. 

Desprinşi parcă din ceea ne

imaginăm ca fiind paradis, au un
penaj desăvârşit, dat de intensi-
tatea coloritului. Câteva dintre specii
sunt predominant verzi, iar alte câte -
va au penaj aproape complet roşu.
Două specii poartă culorile galben
şi albastru şi pentru fiecare sub-
specie sunt întâlnite asocierile de
culori alb, portocaliu, cenuşiu şi vio -
let - la penaj nu există dimorfism
sexual (prezenţa în aceeaşi specie
a unor caractere distincte, proprii
celor două sexe), fiecare pasăre are
un model unic. 

Întreţinere

Aceste păsări viu colorate
sunt pe cât de spectaculoase vizual,
pe atât de surprinzător de inteligen -
te, receptive şi afective. Fiind dotate
de la natură cu multă judecată, a -
ces te înaripate devin extrem de
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Regele cuvântătorilor înaripaţi



apropiate omului. Sunt sociabile, în-
deosebi cu cei apropiaţi, au nevoie
de multă atenţie, iar ca să nu se
plictisească trebuie stimulate inte -
lectual prin unele activităţi. Mai tre-
buie ştiut că, în general, Ara abundă
de energie şi dau dovadă de o curi-
ozitate nestăvilită. 

Dieta papagalilor Ara trebuie
să fie compusă din mâncare gra -
nulată sau extrudată, la care să se
adauge legume şi fructe proas pete.
În acest fel, necesitatea admi nis tră -
rii vitaminelor este mai mică. Adoră
nucile, o specialitate ce poate fi fo -
losită drept bonus, desigur pentru
bună comportare. Pentru ridica rea
nivelului de proteine şi grăsimi este
recomandată introducerea în dietă
a untului de arahide, pe lângă se -
min ţele de floarea soarelui. 

Papagalii Ara sunt activi, ast-
fel că spaţiul locativ trebuie să fie
generos. Desigur, ca regulă gene -
rală, e ştiut că voliera trebuie să
ofere cel puţin atât spaţiu cât pa -
sărea să-şi poată întinde aripile fără
să atingă marginile. „Trebuie luat în
calcul că anvergura aripilor lor este
de aproximativ un metru. Pe lun -
gime, papagalul trebuie să aibă leje -
ritatea de a se mişca între două
bare. Cu cât papagalul are mai mult
spaţiu, cu atât se simte mai bine”,
susţine arădeanul Attila Haras, un
cunoscut crescător de păsări exo-
tice. În cazul unei colivii (obligatoriu
suspendată!) dimensiunile ar fi de
1,5 x 1,5 x 2,5 metri. Ar fi bine, însă,
ca papagalul să mai aibă şi un alt
loc în care să-şi poată petrece tim-
pul - un spațiu mai vast, pentru a

face mișcare, ori pentru a i se face
băi. În volieră, temperatura minimă
trebuie să fie de minim 10º Celsius.
Locuinţa zburătoarelor trebuie să
fie dotată cu tăviţe, pietre, butuci,
bare şi suporturi. 

Reproducere

În sezonul de reproducere şi
atâta timp cât puii sunt în cuib este
indicat un supliment alimentar for-
mat din mâncare preparată din ouă
şi pâine albă. Reproducerea este de
departe cea mai delicată îndeletni-
cire atunci când vine vorba despre
creşterea Ara în captivitate. Sezonul
de împerechere este de obicei la în-
ceputul primăverii şi mai apoi în
primele săptămâni de vară. Este
bine ca păsările să-şi aleagă singure
partenerii cu care se vor împe re -
chea, având în vedere că papagalii
sunt promotori ai monoga miei. Sunt
gata să-şi facă urmaşi la vârsta de
4-8 ani, iar partenerii se pot împe -
rechea până la vârsta de 35 de ani.
De obicei, papagalii Ara clocesc 2-
4 ouă în acelaşi timp, dar uneori şi
mai multe. Perioada de incubaţie
poate fi de 23 la 27de zile. „Nu mă -
rul de ouă depuse variază de la spe -
cie la specie, Ara putând să depună
chiar şi patru ouă. Se forţează în -
ţărcarea puilor la 3-3,5 luni. Dacă
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sunt crescuţi de mână, puii trebuie
hrăniţi la început din două în două
ore. În cazul în care, spre exemplu,
masculul a fost crescut de mână,
deci este blând, este posibil ca pe -
rechea să nu hrănească puii. Deşi
mâncarea pentru pui este specială,
nu putem compara hrănirea puilor
de către adulţi cu cea făcută de om.
Papagalul poate ţine puiul cu guşa
permanent deschisă pentru înghiţi -
rea hranei, pe când omul trebuie să
aibă răbdare ca guşa să se go -
lească pentru ca hrana să nu se
strice”, dezvăluie crescătorul A. Ha-
ras din  secre tele creşterii la mână
a papagalilor. Nu trebuie uitat faptul
că, în perioada de reproducere, Ara
sunt teri toriali şi pot deveni agresivi. 

Oratorie

Creşterea Ara cere cunoştinţe
şi experienţă cu păsările. Nu este o
vietate de companie ce poate fi

dăruită unei persoane care nu a mai
crescut păsări, ci unei persoane
care ştie ce presupune îngrijirea
unei ființe cu personalitate. E nevoie
de timp, dedicare şi răbdare ca să-i
oferi papagalului cam tot ce are
nevoie. Sensibili, papagalii Ara au
nevoie de multă atenţie şi implicare
din partea omului. Tânjesc după
mai multă afecţiune în comparație
cu alte zburătoare, datorită in teli -

genţei şi caracterului expansiv. În
lipsa atenţiei şi afecţiunii, Ara suferă
şi se însingurează, interiorizarea
punându-şi dramatic amprenta asu -
pra comportamentului acestora -
Haras chiar a achiziţionat un papa-
gal cu sechele, care şi-a smuls sin-
gur penele pe fond de stres şi singu -
rătate. „Ara ajung să lege o relaţie
puternică cu omul atunci când
socializează cu acesta zilnic. Cei
care intenţionează să-şi achiziţio -
neze o astfel de specie trebuie să
înţeleagă că trăiesc mai bine în doi.
Decât să crească unul, mai bine
renunţă la idee”, a recomandat At-
tila Haras. Dacă despre femei se
spune că sunt mai guralive, la pa-
pagali e invers. Indiferent de specie,
masculii sunt cei care vorbesc mai
mult. Învăţarea vorbirii porneşte de
la dorinţa de comunicare, astfel că,
cu cât papagalilor li se acordă mai
multă atenţie, cu atât şansele ca
aceştia să glăsuie sunt mai mari.
Papagalii Ara nu vor vorbi când do -
resc oamenii, această abilitate pu -
tându-se dezvolta după o anumită
perioadă de timp. Vor „înregistra”
cuvintele pe care le aud şi le vor re-
produce atunci când nimeni nu se
aşteaptă. 

Cele mai cunoscute sfaturi
pentru învăţarea papagalilor să vor -
bească sunt exerciţiile zilnice, de
minim 10-15 minute. Dacă li se ros-
tesc cuvinte simple, prin lungirea si -
labelor, şi dacă se merge pe siste -
mul re compensării, există mari
şan se ca Ara să dobândească darul
vorbirii - cine nu vrea să aibă parte de
surprize neplăcute, să se autocen -
zure ze în prezenţa papagalului. 
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ARICI

Vrei să iei în grijă un pet
şi nu ştii ce să alegi?
Pisica parcă e prea dis -

tantă, câinele parcă e prea ataşat
şi tu nu eşti genul de persoană care
să stea prea mult sub acoperişul
pro priei case, dar te gândeşti să-ţi
iei aproape un suflet care să nu-ţi
„fran  jureze” canapeaua sau să-ţi
mes tece papucii... Ceea ce cauţi s-ar
putea să fie chiar sub nasul tău, un-
deva prin spatele curţii, căutând de
mâncare. E... ariciul!, mamiferul ăla
misterios care te surprindea în co -
pilărie de fiecare dată când îl întâl-
neai şi pe care nu prea ştiai cum
să-l „abordezi” din cauza ţepilor.
Partea bună este că îl poţi adopta
şi îl poţi aduce-n casă, unde se sim -
te destul de confortabil. 

Generalităţi

Sunt identificate 17 specii de
arici, grupate în cinci genuri pre -
zente pe întreg globul pământesc,
cu excepţia celor două Americi, Aus-
tralia şi Antarctica. La noi în ţară,
trăieşte o specie distinctă, diferită
de cea comună, europeană (E. eu-
ropeaus) care are cinci subspecii
diferite. Subspecia noastră, numită
Erinaceus roumanicus roumanicus,

are botul de culoare mai închisă,
capul mai rotund şi îi lipseşte pata
întunecată (specifică celor euro -
peni) care porneşte de la ochi la vâr-
ful botului. În schimb, cel românesc
are o pată caracteristică, alburie, în
zona pieptului. 

În general, aricii trăiesc în
stepe, silvostepe, savane şi păduri
rare. Mai pot fi întâlniţi şi pe pămân -
turi cultivate. La maturitate măsoară
aproximativ 33 de centimetri, iar
greutatea lor variază între 800 de
grame şi 1,2  kilograme, în funcţie
de specie. Membrele au câte cinci
degete care nu se termină cu ghea -
re. Au ochi mici şi o ureche externă
slab dezvoltată, bazându-se foarte
mult pe simţul olfactiv extrem de
dezvoltat. Dacă îl creşteţi în casă, o
să vă recunoască după miros, deci
ar fi bine să nu purtaţi mănuşi
atunci când intraţi în contact cu el,
îl puteţi speria/stresa. Partea cea
mai fascinantă a ariciului sunt ţepii
sau acele (formaţi din cheratină),
care pot ajunge la 10-20 milimetri
lungime la maturitate. Pe corpul
unui arici matur există în jur de
20.000 de ace - atunci când sunt
mici sunt acoperiţi de blană, care
se transformă ulterior în ţepi.

În perioada de primăvară-va -
ră se reproduc şi mănâncă în exces,
pentru a acumula grăsime pentru

anotimpurile reci, atunci când şi
intră în hibernare (octombrie-mar-
tie). În cazul în care aveţi o pereche
de arici, trebuie să ştiţi că perioada
de gestaţie este între 35-55 de zile
şi să vă aşteptaţi la doi-nouă pui.

Hrănire şi întreţinere 

Se ştia faptul că aricii sunt in-
sectivori, dar după ultimele studii
sunt declaraţi ca fiind omnivori. În
dieta lor sunt incluse de la insecte
până la şopârle sau ouă de păsări
care-şi fac cuiburi la sol. Cu aceeaşi
plăcere consumă şi plante, legume
şi fructe (iarbă, pepeni etc.). În cap-
tivitate trebuie să aibă o dietă bo -
gată în proteine şi slabă în grăsimi -
îi puteţi răsfăţa cu râme sau greieri.
Hrana pentru pisici este foarte po -
trivită pentru ei. Mai trebuie să aibă
în permanenţă un bol cu apă curată
şi, fiind animale nocturne, trebuie
hrăniţi în fiecare seară. În captivi-
tate există riscul de a deveni obezi
şi tocmai pentru a preveni acest lu-
cru trebuie să facă mişcare. 

Puţini ştiu că sunt înrudiţi cu
chiţcanul (rozătoare foarte rapidă)
şi, datorită unei musculaturi a pi-
cioarelor bine dezvoltată, sunt ca-
pabili de sprinturi cu viteză de până
la 10 km/h. Deci îi este necesară
măcar o roată de alergat. Produ -
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cătorii de jucării pentru animale fac
deja jucării şi pentru arici: bile din
plastic dur sau diferite ţevi - puteţi
folosi ţevi de PVC sau cartonul de
la sulurile de hârtie igienică pe post
de tuneluri. 

Pentru a vă juca cu un arici
trebuie să vă apropiaţi uşor, fără
mişcări bruşte, pentru a nu se spe-
ria sau a deveni defensiv. Odată
ţinut în palme, un arici socializat va
sta calm lângă voi. O dată pe zi tre-
buie lăsat afară din cuşcă pentru a
face mişcare şi pentru a cunoaşte
împrejurimile. Fiindcă dorm pe par-
cursul zilei şi sunt activi noaptea,
trebuie ţinuţi într-o cameră unde

este lumină pe timp de zi şi întu -
neric noaptea.

Ştim cu toţii că ariciul înţeapă,
dar câţi ştiu că poate şi muşca?,
rar, ce-i drept. Tocmai din cauza
asta nu trebuie lăsaţi nesuprave -
gheaţi în preajma copiilor. Pentru a
se acomoda în casă, are nevoie de
un terariu de sticlă, o cuşcă (simi -
lară cu cea a unui Porcuşor de Gui -
neea) sau o cutie de plastic, unde
trebuie să locuiască neapărat sin-
gur, pentru că nu prea agreează mu -
safirii. Podeaua culcuşului (dacă e
din lemn, acoperiţi-o cu hârtie pen-
tru a evita problemele respiratorii)
trebuie să fie solidă, pentru a evita

accidentările. Mai are nevoie de un
loc unde se poate ascunde şi de o
sursă de căldură care să-i asigure
o temperatură cuprinsă între 25 şi
29º Celsius. 

Este un animal fără un miros
pregnant şi foarte curat, deci o cu -
ră ţare săptămânală a culcuşului
este suficientă, dar zilnic trebuie să-i
curăţaţi resturile de mâncare. Cea
mai grea parte este tăierea unghi-
ilor, pentru că ariciul nu o să coope -
reze nici în ruptul ţepilor din cap,
aşa că trebuie să acţionaţi cu mare
grijă.

Trebuie dus periodic la veteri-
nar pentru a fi ţinut sub observaţie.
Un arici sănătos poate trăi 3-5 ani.
Atunci când îi veţi face baie, destul
de rar, trebuie să vă purtaţi cu mare
grijă, fiindcă nu prea-i place apa.
Este capabil să înoate pe distanţe
foarte scurte, dar nu o să agreeze
deloc ideea. 

În SUA este foarte popular Ari-
ciul African Pigmeu, special creat
pentru a fi animal de companie.
Este un hibrid domesticit format din
două specii sălbatice africane -
aricii-pigmei nu sunt luaţi din săl -
băticie, ci sunt crescuţi special pen-
tru a fi adoptaţi.
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MAMIFERE MICI

Porcuşorii de Guineea
de rivă din animale săl -
batice, acesta fiind şi

principalul motiv pentru care micu -
ţele rozătoare ştiu să mascheze
foarte bine o suferinţă, până în clipa
când aceasta devine foarte gravă şi
de cele mai multe ori tratamentul
nu mai este eficient. Din acest mo-
tiv, este foarte importantă vizita
periodică la medicul veterinar.

Animale foarte sensibile la
variaţii de temperatură, aceste
animăluţe pot fi înfrânte de o gamă
largă de virusuri, din toate familiile.

Boli respiratorii

La această specie, bolile res-
piratorii sunt de natură infecţioasă
şi pot apărea din cauza condiţiilor
nu tocmai corespunzătoare de în-
grijire, deficienţei de vitamină C,
supraaglomerărilor. Agenţii infecţi -
oşi implicaţi sunt mulţi, de cele mai
multe ori participând în grup. Dintre
aceştia fac parte adenoviruşii şi bac-

terii precum: Bordetella spp, Strep-
tococcus pneumoniae, Mycoplas -
ma, Klebsiella. Principalele semne
clinice care caracterizează bolile
respiratorii sunt dispnee (dificultate
în respiraţie), tahipnee (creşterea
frecvenţei respiratorii), strănut, tuse,
slăbire, secreţii nazale şi oculare.

În majoritatea cazurilor, după
efectuarea tratamentului corespun -
zător, animalele îşi revin, însă ele
rămân purtătoare de agenţi infec -
ţioşi şi pot infecta şi alte animale.

Boli reproductive

Tot mai des, medicii veterinari
sunt „vizitaţi” la cabinet de scrofiţe
cu glandele mamare umflate, tari,
calde şi dureroase la palpare, une-
ori chiar cu scurgeri purulente uşor
observabile. De ce? Principala cau -
ză a mastitei este strict legată de
igiena aşternutului. Nimic complicat,
însă dacă aşternutul în care micuţa
rozătoare îşi petrece marea majori-
tate a timpului este neglijat, ajunge
să aibă această afecţiune. 

Febra laptelui sau toxiemia de
gestaţie apare la sfârşitul perioadei
de gestatie sau chiar imediat după
ce a avut loc fătarea şi este cauzată
de carenţa de calciu, care deter -
mină prezenţa apatiei, inapetenţei,
morţii. Principalele cauze ale toxie -
miei de gestaţie sunt stresul şi obe -
zitatea. 

Boli ale urechilor

Porcuşorul vostru înclină ca-
pul şi se deplasează greoi? În ure -
chiuşa micuţului sigur se „dez -
lănţuie” o infecţie. Cele mai
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frec  vente boli ale urechilor sunt
otitele, cauzate în principal de corpi
străini, precum seminţe, talaş. Une -
ori, poate fi vorba şi despre nişte
otite mai grave, cum ar fi otitele
medii, produse de germeni din ge -
nul Actinobacillus, Pasteurella,
Strep tococcus, care, de cele mai
multe ori, au ca punct final surzirea,
tratamentul aplicat fiind ineficient.

În cazul în care constataţi
exis tenţa unor mici zone lipsite de
păr după urechi, nu trebuie să vă
speriaţi, multe specii de „porcuşori”
au astfel de zone, unde se găsesc
glandele sebacee. Cei cu blană co -
lorată prezintă pe această por ţiune
o pigmentaţie mai puter nică decât
pe restul corpului. De regulă, nu
creşte păr acolo, aceasta fiind o
caracteristică genetică. Dacă pielea
este sănătoasă şi curată, lipsa pă -
rului nu este un semn de boală (pa -
raziţi, ciuperci), ci un lucru normal,
natural.

Boli oculare

Conjunctivita neonatală apa -
re mai ales la puii nou născuţi sau
la cei cu vârsta de până la trei săp -
tămâni. În general dispare spontan,
până când aceştia împlinesc vârsta
de patru săptămâni. Această infec -
ţie enzootică este provocată de
Chla mydia psittaci. 

De cele mai multe ori, conjunc-
tivitele sunt cauzate de aşter nu turile
care conţin mult praf şi care irită mu-
coasa conjunctivală, determinând
lăcrimare excesivă, suprainfectare,
prurit, iar prin scărpinare, se produc

leziuni la nivel corneei, ca re pot duce
mai apoi până la orbire.

Când Porcuşorul de Guineea
se spală, se curăţă, ochiul său se -
cretă un fluid alb, care are un rol
important în acest ritual de cură -

ţare. Secreţia aceasta nu poate fi
considerată un semn de boală - mai
mult, pe lângă faptul că îl ajută ca
toaleta lui să fie mai eficientă, îl şi
răcoreşte, nepermiţându-i să tran-
spire. Din această cauză, pe timp
de vară micuţa rozătoare se spală
mai mult şi mai des.

Bolile aparatului digestiv 

Cele mai multe din bolile di-
gestive sunt secundare problemelor
dentare sau apar în urma unor diete

inadecvate. 
Malocluzia apare atunci când

dinţii nu se tocesc normal, din cauza
faptului că nu sunt aliniaţi corect,
determinând lezarea gingiilor şi
apariţia abceselor şi a infecţiei, du -
când la imposibilitatea hrănirii ani-
malului. Inaniţia are drept conse cin -
ţe o serie de modificări meta bolice,
care determină slăbirea până la un
punct în care aceasta este irever -
sibilă şi incompatibilă cu viaţa.

Diareea este o problemă de -
stul de frecvent întâlnită la aceste
animale de companie şi se recu -
noaşte uşor, deoarece fecalele îşi
pierd forma caracteristică, iar „por -
cuşorii” sunt murdari de fecale, în
special în zona perianală. Diareea
este determinată de virusuri, bac-
terii, paraziţi sau este cauzată de o
dietă de proastă calitate. De aseme-
nea, mai poate fi provocată de trata-
mente îndelungate cu antibiotice
sau pe bază de stres. Viermii laţi şi
rotunzi care, pe lângă diaree, deter -
mină distensia abdomenului pot fi
evidenţiaţi în fecale prin examene
coproparazitologice.

Coccidioza este produsă de
un parazit unicelular, care afectează
ficatul şi tractul intestinal, manifes -
tată prin prezenţa unor striuri de
sânge în fecalele diareice, deshidra -
tare şi slăbire.

Constipaţia se datorează mai
multor factori, dintre care cei mai
importanţi sunt dietele sărăcă cioa -
se şi tricobezoarele. Principalele
semne clinice sunt destinderea ab-
domenului şi apatia.
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ANALIZĂ

Au trecut deja milenii de
când rocile brute de dia-
mant sunt şlefuite cu

atenţie şi tăiate în nenumărate mo -
duri, astfel încât, la final, orice rază
de lumină care intră prin faţete in
interiorul diamantului se reflectă
înapoi, încântând privirea cu o stră -
lucire uluitoare, unică, numită „fo -
cul” diamantului. În mod normal,
toa te diamantele au 57 de faţete,
care construiesc o imagine spec -
taculoasă. Unei pietre bine tăiate şi
şlefuite i se aseamănă omul, capa-
bil de a reflecta în mod impresio -
nant calităţi şi trăsături ce-l fac
plăcut privirii - de data aceasta nu
ochiului, ci minţii şi inimii. La fel cum
un diamant îşi pierde din valoare
fără chiar şi numai una din cele 57
de faţete ale sale, şi în personali-
tatea omului se simte un neajuns
fără faţeta importantă a iubirii şi
protecţiei oferite unei plăpânde cre -
a turi: un animal de companie.  

În prezent, animalele nu mai
sunt considerate simple surse de
hrană şi îmbrăcăminte. Acum ne
sunt prieteni, tovarăşi şi de multe
ori dascăli, învăţându-ne prin com-

portamentul lor instinctual lucruri
de care, poate, un om nu ne-ar
convinge nici cu o mie de cuvinte.
O veche scriere iudaică spunea că
„dacă un om nu a fost învăţat regu -
lile bunei-cuviinţe, el poate să le
înveţe de la animale: de la furnică
cinstea, căci ea nu fură din proviziile
altor furnici; de la pisică bunul simţ,
căci aceasta îşi acoperă excremen -
tele; de la cocoş bunele maniere,
căci el curtează găina cu promisiuni
şi îşi cere umil scuze când nu e ca-
pabil să se ţină de cuvânt; de la lă -
custă voia bună, căci ea cântă chiar

şi atunci când ştie că urmează, în
curând, să moară”. 

În ciuda atenţiei de care au
nevoie, a necesităţii de hrană şi a -
dă post, animalele ne dăruiesc mul -
te în schimb, atât pe plan emoţional,
cât şi fizic. Dar în ce fel? 

Beneficii emoţionale

Până în anii 1970, avantajele
interacţiunii cu animalele erau prac-
tic lăsate deoparte când venea
vorba despre studii de specialitate,
analizându-se mai degrabă proble -
mele de sănătate (zoonoze) pe care
le pot cauza acestea. Lucrurile s-au
schimbat între timp. 

Majoritatea oamenilor care
au un animal spun de regulă că mo-
tivul este dorinţa de a scăpa de
singurătate sau, mai degrabă, nece-
sitatea de companie. Aceasta nu
transformă însă animalele în soluţii
exclusiv pentru persoane singure
sau singuratice, deoarece chiar şi
persoanele care au, de exemplu,
familii mari simt nevoia de com-
panie şi ajung să trateze animalul
ales ca pe un membru al familiei. 

Această apropiere duce însă
deseori la antropomorfizarea ani-
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malului, adică conferirea unor însu şiri
umane animalelor în cadrul inte r ac -
ţiunii cu ele. Practic, pe antropomor-
fizare se bazează marea ma jo ritate
a relaţiilor cu animalele, care uneori
devin un substitut al oamenilor. Un
exemplu este vorbitul cu animalele
- dat fiind că acestea nu pot răs -
punde, acest gen de adresare
reprezintă o vorbire cu tine însuţi,
însă în momentul când animalul
devine confidentul stăpânului său,
el ajunge să joace rolul unei fiinţe
umane.

Responsabilitatea de a îngriji
un animal a cărui supravieţuire de-
pinde de stăpânul său, alăturată
afecţiunii pe care animalul o dăru -
ieşte în schimb, reprezintă elemente
care îi conferă omului încredere în
sine, îl face să se simtă mai bine în
pielea lui şi conferă un plus de sens
vieţii sale.  

Aşadar, animalele, prin ataşa -
mentul lor necondiţionat, răspund
multora dintre nevoile noastre emo -
ţionale fundamentale, oferindu-ne
companie, dar şi posibilitatea de a
ţi ne la cineva, sentimentul de si -
guranţă şi motive de a ne păstra
ocupaţi - creând o sferă de confort
emoţional necesar fiecărui om în
parte. 

Beneficii fizice

Potrivit dovezilor ştiinţifice ac-
tuale,contactul fizic îndelungat cu
un animal poate produce schimbări
fiziologice semnificative, cum ar fi

valori moderate ale pulsului şi ale
tensiunii. Conform observaţiilor
efec tuate de specialişti, comuni-
carea dintre oameni duce în general
la valori mai ridicate ale tensiunii
ar teriale, însă în momentul în care
un om mângâie un animal sau îi
vorbeşte, valoarea tensiunii scade;
un efect asemănător are şi privitul
unui acvariu. În plus, pacienţii care,
după o perioadă de spitalizare, se
întorc acasă, se recuperează mai
repede dacă au un animal de com-
panie.  

În urma unor studii efectuate
de psihologi umani şi specialişti în
etologie, s-a constatat că animalele
de companie îndeplinesc nu mai pu -
ţin de şapte „funcţii” benefice pentru
sănătatea omului, şi anume: ele com-
bat singurătatea, ne respon sa bili -
zează prin nevoia lor de a fi îngrijite,
ne ocupă timpul, se lasă dez mierdate,
devenind obiecte ale exprimării

afecţiunii, se lasă privite, admirate,
reprezentând un factor deconectant
şi relaxant pentru privitor, ne fac să
ne simţim în siguranţă şi sunt un mo-
tiv în plus pentru a face mişcare. În
timp ce unele dintre aceste funcţii au
beneficii imediate asupra sănătăţii
fizi ce, majoritatea influenţează mai
degrabă sănătatea psihică şi, implicit,
se răsfrâng, în timp, asupra unei mai
bune stări fizice. 

Ştim de ce, dar știm de unde?

Dar poate că nici nu sunt ne -
cesare cercetări ştiinţifice, studii
făcute de-a lungul timpului, şi nici
multe cuvinte pentru a convinge un
suflet sensibil să ia acasă un ani -
măluţ cu ochii mari şi privirea isco -
ditoare, cu boticul umed şi o ini -
mioară plină de iubire. Dar unde se
găseşte aşa ceva? 

Există nenumăraţi crescători
de animale de rasă care investesc
cu drag în creşterea lor. Dar cu mult
mai multe sunt anunţurile - pe in-
ternet, în ziare ori reviste de spe-
cialitate - referitoare la adăposturi
de animale supraaglomerate, unde
micile făpturi supravieţuiesc cu efor-
turile unor oameni mari sufleteşte.
Un telefon, o vizită acolo, un culcuş
comod pregătit acasă, iată paşii
care, alături de răbdare şi câteva
mângâieri păstrate pentru momen-
tul potrivit, pot transforma orice om
într-un diamant valoros, cu toate
faţetele tăiate şi şlefuite impecabil,
gata pentru a reflecta lumina în cel
mai sublim mod cu putinţă.    
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ZOOMUZICOLOGIE

Trăim într-o epocă în care
muzica chill out este
adesea ascultată pentru

relaxare. Mulţi chiar alegem să ne
adăugăm în playlist sunete din
natură sau ciripit de păsări pentru
un efect relaxant mai pronunţat.
Culesul, înregistratul ciripitului în
cauză, al sunetelor scoase de ani-
male şi reproducerea lor sub formă
de muzică, au dat o nouă ramură
muzicologiei, mai puţin cunoscută
publicului larg, căreia specialiştii i-au
spus zoomuzicologie.

Zoomuzicologia este un do -
meniu aflat la graniţa între muzi-
cologie şi zoologie sau, mai precis,
în apropierea zoosemioticii. Deşi
zoomuzicologia nu este un termen
pe care Academia Română să îl
recunoască, aflăm din DEX că zoo -
semiotica este ştiinţa care se ocupă
cu semnele de comunicare şi com-
portamentul animalelor.

Zoomuzicologia studiază cân-
tecul, „trilul”, sunetele sau, mai
curând, muzicalitatea comunicării
orale a animalelor. Acest domeniu
se distinge de etnomuzicologie, care
studiază muzica umană, fiind ade-
sea asociată biomuzicologiei (stu -

diul muzicii dintr-un punct de vedere
biologic; termenul a fost prima dată
folosit în 1991). Pe scurt, la întreba -
rea „Sunt lătratul, mieunatul şi chi -
ţăitul modalităţi prin care animalele
cântă?”, răspunsul este „Da”.

De la triburile amazoniene... 

Sunetele animalelor, în spe-
cial cele ale păsărilor, au inspirat
muzicienii şi compozitorii încă din
timpuri străvechi. Triburile ama-
zoniene, spre exemplu, foloseau nu-
meroase sunete de păsări şi insecte

pentru a practica varii ritualuri. Însă
folosirea sunetelor veridice ale ani-
malelor diferă foarte mult de orice
imitare a lor, oricât de bună.

Abia după ce au apărut pri -
mele magnetofoane, cântecul ani -
ma lelor a putut fi imortalizat. Până
în anii ’30, compozitori precum fran -
cezii Jean-Philippe Rameau şi Ca -
mille Saint-Saëns au fost nevoiţi
doar să sugereze sau să îşi apropie
partiturile de original. În folclorul ro -
mânesc „Ciocârlia” este un astfel
de exemplu.

Una dintre cele mai cunos-
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cute compoziţii care au evocat sau
utilizat imitaţii de sunete animale
este „Carnavalul Animalelor” (1886)
al lui Saint-Saëns. După cum su -
gerează şi titlul, lucrarea urmă reşte
un program zoologic, care avan -
sează încă de la început, prima
mişcare purtând numele „Introdu -
cerea şi marşul regal al leului”, pe
parcurs fiind portretizaţi elefanţi şi
măgari („Aceia cu urechile lungi”),
iar spre final revenind motivele de
la început.

Alţi compozitori care s-au re-
marcat datorită folosirii sunetelor
animalelor în lucrările lor au fost
Olivier Messiaen şi al său „Catalog
al păsărilor” (1956-1958), Pauline
Oliveros cu „Altarul animalelor”
(1977), Alan Hovhaness cu „Şi Dum-
nezeu a creat marile balene” (1970)
şi George Crumb cu „Vocea balenei”
(1971). După cum se observă, ma-
joritatea sunt lucrări care datează
din secolul trecut, zoomuzicologia
apărând ca rezultantă a interesului
crescut al compozitorilor de a insera
sunete care să se apropie sau să
imite pe cele ale animalelor. 

... până la Beatles

Poate părea o surpriză, dar
formaţia britanică The Beatles a ju-
cat un rol foarte important în răs -
pândirea sunetelor animalelor în
cultura populară. Niciun alt artist
sau compozitor cu influenţă la pu -

blic nu reuşise până la ei să facă
acest lucru pentru o audienţă con -
siderabilă. Albumul „Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band” (1967) a
rămas de referinţă în istoria muzicii,
mulţi experţi considerând că a mar-
cat punctul în care muzica a început
să urmeze alt traseu. The Beatles a
făcut un pas în plus faţă de alţi
artişti pop contemporani, folosind
sunete de animale, rezultatul fiind
o adevărată menajerie: de la cân-
tatul unui cocoş până la o serie
variată de alte sunete.

Până să se lanseze The Bea-
tles, însă, în 1952, Patti Page sco -
tea pe piaţă melodia „(How Much
Is) That Doggie in the Window?”, iar
ornitologul şi inginerul de sunet
danez Carl Weismann lansa, trei ani
mai târziu, albumul „The Singing
Dogs”, ambii artişti folosindu-se de
lătratul câinilor.

Un alt exemplu, contemporan
cu materialul The Beatles, a fost al-
bumul „Pet Sounds”, lansat de
Beach Boys în 1966.

Folosirea sunetelor animale -
lor în muzica populară a început să
capete importanţă în perioada ani -
lor ’60, mai ales în a doua jumătate
a decadei. Concomitent cu muzica
celor de la The Beatles, ajungea la
apogeu mişcarea hippie, care a avut
un rol semnificativ în fenomenul „în-
toarcerii la natură”, pe care tinerii l-au
adus în prim plan în numeroase ra-
muri artistice, mai ales în muzica
experimentală.

Folosirea efectelor de sunet
în muzica pop de la jumătatea se -
co lului trecut a reprezentat nu nu-
mai un pas nou, ci şi o schimbare
con cep tuală de proporţii. După lan -
sa rea albumului „Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band”, experi-
mentarea cu noi sunete s-a răspân -
dit foarte repede în muzică, alte tru -
pe începând să se folosească de
lătrat, mieunat sau ciripit. Astfel de
exemple sunt Pink Floyd, cu albumul
„Ummagumma” (1969), Kate Bush
- cu materialul „Aerial” (2005), Bjork
- cu „Volta” (2007) şi U2 - cu „No
Line On The Horizon” (2009).

Ajungând mai aproape de zi -
le le noastre, trebuie menţionat A. J.
Mithra, un zoomuzicolog indian au-
todidact, mai puţin cunoscut, care
compune muzică din anul 2008 şi
care foloseşte sunetele păsărilor,
broaş telor şi altor animale, în com -
binaţie cu instrumente de percuţie,
fluiere şi imagini vizuale, pentru a
crea o muzică relaxantă, inovatoare,
eter i că; pe scurt, „new age”. Într-un
inter viu, A. J. Mithra explica faptul
că acest gen de muzică îi ajută pe
copii să aprecieze animalele şi să
se liniş tească, într-un mod similar
cu lucră rile lui Mozart, care reduc
nivelul de stres, mai ales la nou-
născuţi.
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iPET - Gadgeturi şi tehnologii pentru animale de companie

În cazul în care nu vrei să-ţi scoţi
câinele la plimbare legat de o aţă şi
plutind ca un balon, trebuie să iei mai
în serios tufişul ăsta de plastic. Practic,

împiedică petul să înfulece porţia de
mâncare şi previne complicaţiile diges-

tive. Este dintr-un plastic dur (fără ftalaţi -
substanţe chimice obţinute prin sinteză, care
au proprietatea de a imita acţiu -
nea hormonilor naturali, dar in -
terferează cu buna funcţionare a
sistemului endocrin) şi poate fi
folosit pentru toţi câinii, indiferent
de talie. Pot ajunge la mâncare
cu limba sau cu lăbuţa. În felul
ăsta, masa o să pară mai „preţi -
oasă”. Detalii, pe site-ul de inter-
net www.northmate.com.

de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

... mă rog, e un fel de a spune. Dar
un japonez, Takara Tomy, posesorul unei
companii japoneze producătoare de
jucării, a inventat „translatorul din limba
câinelui în limba omului”. Bowlingual Dog
Translator susţine că-ţi traduce în limba ta
ceea ce-ţi latră câinele. Şi asta pentru
„doar” 280 de dolari. Însă pentru banii
ăştia, „cititorul electronic” îţi interpretează
şase stări ale câinelui, informându-te dacă acesta este bu-
curos, trist, frustrat, ameninţător, curajos sau lipsit de
afecţiune. Celor ce sunt convinşi că omul ăsta a dat fali-
ment, le risipesc temerea spunându-le că, datorită succe-
sului afacerii, invenţia a fost upgradată, fiind înzestrată şi
cu funcţia „Home alone” - pentru cei care vor să ştie şi ce
„vorbesc” câinii lor atunci când rămân singuri acasă. Îl
puteţi comanda pe www.gizmine.com.

Pisica ta zgârie rău cana-
peaua de piele? Ghinion! Există
totuşi o modalitate de a-i consuma
energia fără niciun strop de efort
din partea ta - cu excepţia celui fi-
nanciar. Cineva a inventat jucăria
solară pentru pisici. Lipeşti ven-

tuzele de geam cu panoul solar
spre soare şi jucăria începe să-şi
facă treaba. Dacă ai parte de o zi
însorită, automat ai parte şi de o zi
liniştită - fără crize din partea
pisicii. Costă 40 de dolari şi poate
fi comandată de pe site-ul de inter-
net www.hammacher.com.

Fie că pleci alături de petul tău
în vreo expediţie la capătul pămân tului
sau doar pentru cinci minute în spa -
tele blocului, trebuie să ai lesa asta
deşteaptă. Lesă deşteaptă? Da, pen-
tru că are lanternă, ceas cu LED, bol
de apă, un compartiment pentru re -
com pense şi un altul pentru pungi de plastic (ştiţi voi
pentru ce). Am uitat de lesă... este retractabilă, cu buton
de oprire. Costă 26 de dolari şi poate fi achiziţionată de
pe www.FredFlare.com.

Lesă inteligentă

Calmare solară

Dacă ai cel puţin un câine în casă, probabil că
ai renunţat de mult la papuci şi mergi desculţ. Cine şi-ar fi ima -
gi nat că un papuc poate fi jucăria preferată a unui câi -
ne? Mai nou, s-a inventat un papuc în care câinele tău

se şi poate odihni. Este o copie a
pa pucilor Crocs, care ţine vara

răcoare şi iarna cald şi care
este disponibil în mai multe
culori şi combinaţii de culori.
Ei, papucii ăştia se pot co-

manda pe site-ul de internet
www.sasquatchpetbeds.com.

Jucărie papuc Vine vara, canicula şi el nu
poate bea nici măcar un Piña Cola -
da pentru a se răcori? Există o solu -
ţie, a inventat-o compania Rover - că
tot e criză şi nu mai cumpără nici
naiba maşini. Doghouse Air Condi-
tioner - confort de vară pentru cel

mai bun prieten al omului (aerul este filtrat constant).
Mai simplu spus, aer condiţionat pentru cuşcă, care-l
fereşte pe câine de răceală, dar îl protejează şi de căl -
dură, iar în timpul iernii, acest CR-5000 încălzeşte,
permiţându-vă să controlaţi mediul animalului de com-
panie pe tot parcursul anului. Confortul costă 500 de
dolari, iar detalii găsiţi pe www.theuncommondog.com.

Vine vara, ce facem?

Mâncarea din tufiș

Dr. Doolitle trăieşte!
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Ioana Natalia Ţugui din locali -
tatea Cristian (jud. Braşov) - str. Mihai
Eminescu nr. 12 -, a dorit să ne con -
vingă de faptul că prietenul ei patru -
ped, Bruno, în vârstă de 4 ani, e cel
mai frumos Ciobănesc German. A
reuşit să convingă juriul concursului
şi Bruno, tăvălit în zăpadă în momen-
tul instantaneului înscris în concurs,
a devenit „Vedeta lunii”, titulatură ca -
re îi aduce şi un premiu: hrana care-i
este necesară pentru o lună.

Pe locul II s-a clasat... sau mai
corect s-au plasat Yari şi Taco, „tri -
mişi la pachet” de stăpâna lor, Ra-
mona Liana Gogoci din Timi şoa ra,
pentru că sunt gemeni. Aban donaţi
la naştere într-o pădure din apro -
pierea Timişoarei, cei care au şi un
nume comun, „Negrii”, au fost în -
grijiţi „de o doamnă cu suflet bun şi
au devenit nişte căţei veseli, activi
şi nedespărţiţi, care au un prieten
foar  te bun, un motănel - bineînţeles
tot negru, pe nume Dark, inclus şi
acesta în categoria „Negri”). Locul
III i-a revenit în această lună lui Nera

(2 ani), pe care stăpâna ei, Mihaela
Cocoş din Bucureşti, o consideră
prietena ideală. Îi felicităm pe toţi
concurenţii înscrişi în competiţie în
această lună, invitându-i să perse-
vereze şi să participe şi la urmă toa -
rele concursuri organizate de revista
noastră (detalii în pagina 94). 

Poţi să câştigi un premiu ase -
mănător, dacă trimiţi, până în 15 au-
gust 2013, o singură poză cu anima -
lul tău de companie pe adresa de
e-mail: redactie@petzoom.ro. Clasa-

mentul celor mai reuşite fotografii va
fi stabilit de un juriu format din redac-
tori ai revistei, iar acestea vor fi pu -
blicate în numărul următor, fotografia
clasată pe locul I urmând a fi pre -
miată cu hrana necesară animalului
de companie timp de o lună. 

În e-mail, precizaţi numele şi
prenumele dumneavoastră, adresa
completă, numărul de telefon şi nu-
mele, rasa, vârsta şi greutatea (apro -
ximativă) animalului de companie. 

Vă dorim succes!

Cleo e un Caniche în vârstă
de 4 ani, foarte iubit de stăpâna lui,
Daniela Marinescu din Brăila (str.
Roşiori nr. 444), şi este câştigă toa -
rea acestei ediţii a concursului „Scri -
soarea lunii”, competiţie pre miată
cu hrana care îi este necesară timp
de o lună. Iată un fragment din scri -
soarea lui Cleo, facilitată de stăpâna
sa. „Am fost foarte fericită până în
urmă cu un an. Alergam prin curte
şi mă bucuram de tot. Într-o zi, picio -
ruşele din spate au început să mă
doară tare rău şi stăpânii mei m-au
dus la medic - nu mă mai puteam
mişca. Acolo am aflat că am coxar -
troză şi că va trebui să urmez un
tra tament îndelungat pentru a scă -
pa de durere şi a putea alerga ca
înainte. M-am chinuit câteva luni să

pot merge din nou,
dar nu puteam de -
cât pe lăbuţele din
faţă. Însă stăpânii
mei m-au ajutat şi
mi-au îngrijit rănile
pe care mi le fă -
ceam când încer-
cam să merg. Acum
am reînceput să
merg, dar mai greu -
mă împiedic, mai
cad, dar stăpânii mei sunt lângă
mine pentru a mă ajuta şi mă
plimbă în braţe când obosesc (îi
iubesc şi eu tare mult!). În fiecare
zi iau pastile pentru întreţinerea
articulaţiilor. Îmi este tare greu, pen-
tru că  nu mai pot alerga ca înainte,
dar poate că odată voi putea...”.

Dacă vrei să participi 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 îl premiază pe Bruno, din Cristian (Braşov), cu hrană pentru o lună

Scrisoarea LUNII - Poţi să iubeşti îndurerat!

2
Yari & Taco

1
Bruno

3
Nera
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PREMII

Poate vă mai amintiţi că
la împlinirea unui an, în
urmă cu două luni, pen-

tru a nu ne bucura singuri, ca ego -
iştii, am lansat un concurs care-şi
dezvăluie roadele (premiile) acum
şi aici. Mulţumindu-le tuturor parti -
cipanţilor (numărul mare a depăşit
cele mai generoase estimări, sur-
prinzându-ne în mod plăcut), asi -
gurându-i de preţuirea noastră şi
invi tându-i să persevereze în  par   -

ticiparea la concursurile „Petzoom”,
dăm citire verdictului juriului (format
din membrii redacţiei) şi vă prezen -
tăm creaţiile şi eroii care le-au in-
spirat. Însă nu înainte de a trans-
mite mulţumiri speciale celor care,
deşi nu au câştigat acum, ne-au im-
presionat sau ne-au plăcut într-un
mod aparte: Cristina Dragomir din
Bucureşti şi Piki (un simpatic şi
„negruţ” metis de Cocker), Violeta
Bolborea şi Bichonul Maltez Mayo

(despre care stăpâna sa e convinsă
că este „cel mai răsfăţat căţel din
lume”!), Raluca Patrolea din Jimbo-
lia (jud. Timiş) şi „veteranul” Pudel
Atos, în vârstă de 13 ani (care ne-a
spus una dintre cele mai emoţio -
nante poveşti) şi Anca Mihu din
Călăraşi şi Micky (un Bichon care te
cucereşte la prima privire).

Şi acum, atenţie la câştigă -
torii concursului „Petzoom, un an!”
şi la poveştile şi pozele lor.

LOCUL I: Un sac de 10 kg
hrană BRIT ADULT sau
Junior - adaptată taliei

câinelui + 3 pipete cu Advantix, pen-
tru deparazitarea externă împotriva
puricilor, căpuşelor şi ţânţarilor a
fost câştigat de Elena Cristina Alecu
din Predeal - Dâmbu Morii (jud. Bra -
şov). Mai exact de Samy - nu-i greu
de ghicit rasa: Samoyed -, în vârstă
de 3 ani şi o lună, care ne-a spus
următoarea poveste: „Sunt Samy şi
asta e povestea mea... Într-o zi fru -
moasă de iunie, m-am pomenit că
sunt vizitat de nişte străini - eram
prin curte, la joacă cu mămica mea,
Freia, şi cu cei doi frăţiori ai mei.
Din prima clipă am ghicit că au venit
să aleagă un nou membru al fami-
liei lor, aşa că am fost primul (şi sin-
gurul!) care am ţopăit cu paşi repezi
către doamnă. Ea m-a luat în braţe
şi nu mi-a mai dat drumul. Am călă -
torit pe bancheta din faţă a maşinii
şi mult timp după aceea, când mă
mai scoteau la plimbare prin oraş,
am tot vrut să stau în faţă, dar am
zis să fiu politicos şi cuminte - să
nu mă vadă poliţistul. Aşa am ajuns
eu acasă la ei. În scurt timp, am de-
venit cel mai adorat şi răsfăţat. A -
cum sunt cel mai fericit căţel, sunt
iubit, admirat de toata lumea şi
încântat când sunt scos în poiană
(sunt norocos că stau la curte!). Îmi
place să stau cocoţat pe masa de
pe terasă şi să urmăresc tot ce
mişcă, şi tare mă bucur când lumea
îmi zice că sunt frumos. De obicei

fac ceea ce vreau şi ce-mi place:
sap gropi, mă murdăresc ca un pur-
cel, rup şi rod tot ce apuc, latru la
cine nu-mi place. Ador să mai stric
câte un muşuroi de furnici şi să mă
tăvălesc prin el - nu mai spun că îi
alerg pe stăpânii mei de câte ori am
ocazia, dar ei nu se supără pe mine,
mă mai atenţionează, iar eu încerc,
cât pot, să nu-i supăr :). Mă întristez

când rămân singur, îmi las boticul
şi coada în jos şi mă bag în căsuţa
mea, cât mai în spate, ca să nu mă
vadă nimeni cât sufăr. Prietena mea
cea mai buna este Mimi, o pisică
alintată ca şi mine; m-a ajutat foarte
mult în prima noapte când am venit
în noua casă, nu m-am simţit singur
şi nu am plâns, pentru că era ea
lângă mine. Noi mâncăm şi ne
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LOCUL II: Un sac de 10 kg
hrană BRIT ADULT sau
Junior - adaptată taliei

câinelui - a fost câştigat de Florina
Cristiana Căpriţă din Brăila, însă de
premiu se va bucura Ella, o minionă
femelă Pechinez. „Bună, Petzoom,
vă scriu despre căţeluşa mea, pe
nu me Ella, cel mai alintat animăluţ
din câte am întâlnit. Deşi arată ca
un puiuţ drăguţ, are 5 anişori, dar
are energie ca la început. Este foar -
te pretenţioasă, învăţată să fie in -
dependentă şi înţelege orice îi spun.
Are jucării de care nu se atinge ni-
meni decât cu permisiunea ei.
Atunci când are chef de joacă îşi ia
singură jucăria cu care vrea să se
joace, vine lângă mine şi o aşează
jos sau mi-o dă în mână numai să-i
observ intenţia. În fiecare dimi nea -
ţă, când vede că mă trezesc, îmi
«aterizează» pe piept şi începe alin-
tul. Dă din codiţă încontinuu, scoate
nişte sunete precum un copilaş mic
care se alintă şi îşi cerşeşte pupici,

timp de 10-15 minute - în timp ce o
alint, îi spun că e un «iepuraş blond»
sau «ren» sau «pisicuţă». Atunci când
o strig prin casă «Elluţa pisicuţa» nu
reacţionează - pare supărată. Ime-

diat ce aude că o chem altfel, în-
toarce căpuşorul mic spre mine şi
mă priveşte. Toată familia o tratează
ca pe o fetiţă şi o alintă. De fiecare
dată când vede că mănânc, vine
lângă mine şi se alintă pentru a
primi şi ea din mâncarea mea. De
multe ori nu vrea să meargă cu
mine, iese în grădină şi se uită după
pisici - de vreo două săptămâni are
propria ei pisicuţă, pe care o pă -
zeşte şi nu lasă alte pisici să se
apropie de ea. Oricât de puţin timp
lipsesc de acasă, când revin se
bucură atât de tare că mă vede de
parcă pentru ea am lipsit o zi în -
treagă. Când sunt supărată, mă
simte şi vine lângă mine. Îi este frică
de zgomotul pe care îl face aspira-
torul - când vreau să aspir, îi spun
că «vine Dragonul» şi pleacă din
cameră. Este mereu în centrul aten -
ţiei, fiind tare drăgălaşă şi prie te -
noasă. Pentru mine este căţeluşul
perfect!”. Şi aşa a devenit „vicecam-
pion”.

LOCUL III: Trei pipete cu
Advantix, pentru depa -
razitarea externă împo -

triva puricilor, căpuşelor şi ţânţarilor,
este premiul câştigat de Diana-Mi-
haela Chilom din Bucureşti (sector
6) pentru povestea „spusă” de Pufi,
mândreţea ei de Bichon Havanez.
„Am intrat în familia mea la vârsta
de 5 săptămâni şi m-am ataşat
rapid de toţi membrii, astfel încât
voiam să petrec cât mai mult timp
alături de ei şi să ne jucăm, mai
ales... noaptea (!). Nu mi-a fost greu
să mă adaptez noului program, mai
ales că ei au avut grijă şi răbdare
cu mine, iar eu sunt un căţel foarte

cuminte şi ascultător. Întreaga fami -
lie mă iubeşte, însă cu mami am o
relaţie deosebită, nu o pierd deloc
din vedere şi am grijă mereu ca aco -
lo unde este ea să îmi găsesc şi eu
un loc. Ador ieşirile în parc, să alerg
alături de prietenii mei sau să mă
joc cu copiii. Nici în casă nu mă plic-
tisesc, pentru că am colţul meu cu
jucării, de unde pot alege oricând
ce va distractiv. Sunt un membru in-
dispensabil al familiei, pentru că am
capacitatea de a-i fa ce să zâmbeas -
că, să privească lucrurile dintr-o per -
spectivă pozitivă, să îşi amintească
de sufletul de co pil”. Motiv pentru
care a câştigat „medalia de bronz”.

jucăm împreună, excepţie făcând
perioadele cand îmi face în ciudă şi
se cocoaţă pe gard, unde eu nu pot
să urc. Mai am o prietenă pisică, pe
Băscuţa, dar ea nu mă place prea
mult, pentru că a venit în familia
noastră mai târziu şi încă nu mă
cunoaşte foarte bine. Încerc să mă
dau pe lângă ea, dar ea încă nu are
încredere în mine. Să ştiţi că sunt
şi darnic, împart boabele mele şi cu
păsărelele şi cu alţi căţei, în special
cu căţeluşe :) - sper ca într-o bună

zi să-mi găsesc o prietenă Samoyed,
aşa, ca mine. De ceva timp am şi
pagină de facebook - sunt numit
Samy Happy Samoyed, adică „Ferici -
tul Samoyed”. Păi cum să fiu altfel,
că mi-au făcut şi o poezie, care mă
caracterizează: Mă cheamă Samy
şi sunt răsfăţat, / Nu vin când sunt
chemat. / Răspund când sunt stri-
gat, / Cu o ţopăială ş-un lătrat! /
Nu-mi place să fiu periat / Şi în
poze, ciufulit / Eu mereu am arătat.
/ Rod tot ce apuc şi găuri am săpat,

/ «Capsez» chiar şi la mângâiat, /
Că, deh, sunt tare răsfăţat / Şi toţi
mereu m-au alintat. / Mi se zice
Samilică, / Samoilă, Samy, Pitilică
/ Îmi place pâinea, ca păpică, / Dar
nu primesc / Că nu e bună la bur -
tică. / Şi cam atât despre mine, /
Restul vă voi spune mâine. / Şi de
vă plac, un like aştept / Că eu sunt
căţel deştept. / Vă întreb acum eu,
cine / Mai scrie poezii ca mine?.”
Aceasta a fost povestea marelui
câş tigător.



CONCURS

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

Trimite, până în 12 au-
gust 2013, o singură
poză cu animalul tău de

companie pe adresa de e-mail
redactie@petzoom.ro şi poţi câştiga.
Clasamentul celor mai reuşite fo-
tografii va fi stabilit de un juriu
alcătuit din redactori ai revistei.
Pozele clasate pe primele 10 locuri
vor fi publicate în numărul viitor al
revistei, iar fotografia clasată pe
locul I va fi premiată cu hrana ne -
cesară animalului de companie
timp de o lună. În e-mail, precizaţi
numele şi prenumele dumnea voas -
tră, adresa completă, 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 companie, 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 august 2013 (data poştei). Poţi trimite
scrisoarea şi pe adresa de e-mail redactie@petzoom.ro,
alături de talonul scanat sau fotografiat. 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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Omoară și are acțiune repelentă împotriva
puricilor și căpușelor pe durata a 8 luni

Nou  Protecție continuă

(numai pentru câini)

Purice LarveCăpușă Păduchi

Până la

împotriva puricilor și căpușelor pe durata a 8 luni

Protecție eficientă pentru 8 luni 

Zgardă inovatoare pentru protecția antiparazitară continuă 
destinată atât câinilor cât și pisicilor
Matrice specială din polimeri cu structură avansată care permit 
eliberarea constantă de imidacloprid și flumetrină
Reduce riscul transmiterii bolilor determinate de vectori  
O singură aplicare asigură o complianță ridicată a proprietarilor 
Fără miros și rezistentă la apă

LUNA 1 

LU
N

A
 2 

LU
N

A
 3 

LUNA 4 LUNA 5 

LU
N

A
 6

 
LU

N
A

 7
 

LUNA 8

luni de
protecție



Purici, păduchi și
paraziţi interni eliminaţi

într-o singură administrare*

imidacloprid + moxidectin

într-o singură administrare
paraziţi interni eliminaţi

Purici, păduchi și

într-o singură administrare
paraziţi interni eliminaţi

Purici, păduchi și

într-o singură administrare
paraziţi interni eliminaţi

Purici, păduchi și

într-o singură administrare
paraziţi interni eliminaţi

Purici, păduchi și

*într-o singură administrare
paraziţi interni eliminaţi

într-o singură administrareîntr-o singură administrareîntr-o singură administrareîntr-o singură administrare

imidacloprid + moxidectin

*într-o singură administrare

imidacloprid + moxidectin

Pentru informaţii detaliate vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere.
.Nematode* 

Pentru informaţii detaliate vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere.Pentru informaţii detaliate vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere.
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