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Al 15-lea an împreună, o aniversare
care merită un cadou special:

F

ebruarie 1998. Atunci
a început totul, cu fondarea companiei Maravet. Am intrat în cel de-al 15-lea an
al existenţei noastre şi pentru că
orice aniversare merită sărbătorită,
vă dăruim tuturor un cadou special,
lansând pe piaţa publică a comunităţii iubitorilor animalelor revista
„petzoom”.

Al 15-lea an… Privind în
urmă fără pic de mânie - să lăsăm
acest sentiment în „posesia” titanilor John Osborne şi Tony Richardson -, trecutul pare doar o perpetuă
grabă. Dispare aproape instantaneu, odată cu trecerea ﬁecărei secunde. Azi este ziua pe care ieri o
numeam mâine. În goana vieţii,
vineri pare a alterna, neﬁresc, cu
luni, anotimpurile se succed cu rapiditate, nebăgate-n seamă, făcându-ne totuşi, rareori, să ne întrebăm
ce s-a întâmplat cu sâmbătă, ce s-a
întâmplat cu iarna...
Însă atunci când analizăm
în profunzime trecutul, observăm
că, din fericire, acea primă impresie
este atât de îndepărtată de adevăr
- ştiţi doar, se spune că aparenţele
de multe ori înşală. De fapt, într-o zi,
într-o săptămână, într-o lună sau
într-un an ni se-ntâmplă atâtea lucruri interesante pe care la momentul respectiv le trecem cu vederea,
uitând să ne bucurăm de ele.
De aceea, ﬁecare trebuie să
găsim măcar un moment în care să
ne amintim să vorbim cu cei dragi
4
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sau, de exemplu, să privim fotograﬁile din albumul prafuit ce-au păstrat
vii secundele trecute şi şterse din
memoria noastră grăbită. Sunt imagini “pe care lumea le-a trăit odată”
şi acestea reprezintă cu adevărat
viaţa şi energia.
La fel ca trecutul nostru de
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ÎMPREUNĂ, ACUM
… ar trebui să scriu ceva înălţător, cel
puţin filozofic, obligatoriu “smart”, motivaţional cu accente entuziaste, roz şi rezistent
în timp indiferent de fenomenele meteo, ca
şi fixativul ăla din reclamă. “Asta se aşteaptă, apare o publicaţie nouă” care va face,
va drege… Sugestia, sacadată, se ia mult
prea în serios. Îmi imaginez cum ne iţim de
dup-un colţ şi fluturăm revista asta, pe post
de mână şi-n semn de salut: “Hei, am
apărut şi noi pe aici”. Conform postulatului
unei tanti, gospodină cu vârstă incertă,
enunţat la rând la covrigi - “Faceţi, doamnă,
mai mulţi cu vanilie, că de aia au murit oameni la revoluţie s-avem şi noi drepturi!” -,
am dreptul să râd, nu? Bine, am apărut.
… “să insuflăm optimism, asta-i cel
mai important”. Zic: “Nu-i”. Se mimează
afecţiuni temporare ale auzului. Cel mai important e că revista asta e vie. Trăieşte.
Bucură, întristează… nu ştiu ce-ţi face, ce
stări îţi declanşează - nu deţin adevărul absolut -, dar e sinceră şi nu se ascunde de
asta.
… care este cel mai important lucru
în viaţă? Mitraliat: sănătatea, libertatea, familia, prăjitura cu mere, prietenii, iubirea,
cauze nobile, credinţa în neni cu barbă de
Moş Crăciun, succesul, cafeaua, perseverenţa, cosmeticele, să începi ceva, nemurirea, generozitatea, banii, să faci ceva, determinarea, pacea, berea, civismul, să termini
ceva… Dacă zâmbiţi acum, nu sunteţi singur
- zâmbim împreună. Cel mai important lucru
în viaţă e să fii acolo. Şi apoi să gestionezi
bine treaba asta. (Se pune c-am punctat
cerinţa cu “filozofia”?).
… “şi despre animale de companie”.
Bine, şi despre. Să nu ne mai lamentăm,
să facem o lege de protecţie reală a prietenilor convieţuitori, pe care, ca unici şi norocoşi înzestraţi temporar cu raţiune, să o şi
aplicăm. Anca are dreptate. “Au existat alte
priorităţi. S-au dat legi pentru oameni, ei
sunt cei mai impor tanţi”. Drake (Graham,
nu contează) are dreptate. „When a good
thing goes bad, it’s not the end of the world”

mai - iunie 2012

- globalizarea conţine şi o doză de
miserupism balcanic -, aşa că
păstrăm speranţa. Toţi au dreptate, deşi infailibilii
au decretat că nu
pot fi două adevăruri. Stafidele sunt
mici, dulci, savuroase, simpatice.
Cătălin Vischi
Nimeni nu ia în calredactor şef
cul că, de fapt, sunt
nişte struguri umiliţi. Storşi, uscaţi...
… de departe, taman de prin Jersey,
se aude lălăind un oţelar, ventriloc, magician, jocheu, mecanic de locomotivă, chirurg
de copaci şi îmblânzitor de lei: “Don’t you
know that all my dreams come true, / When
I’m walkin’ down the street with you…”.
Sună răguşit, dar asta pare soluţia: un vis
devine realitate atunci când e visat de mai
mulţi.
… facem ceva, începem cu revista
asta - “naştere” grea, dar ce început e uşor?
“Apropo de-nceput, nu vrei să începi şi tu
normal, cu literă mare?, că n-am literă la-nceput,
să pot s-o măresc”. Nu, dar vreau altceva.
“Să vrei ceva scurt, că se termină spaţiul şi
treci pe pagina cealaltă”. Scurt, ei vor
înţelege, sper - deşi unii spun că nu o să ne
facem bine niciodată, sunt convins de un
singur lucru: odată o să ne facem bine.
… într-o perioadă “nepotrivită”, Anca,
Roxana, Vlad, Andreea, Corina, Liviu, Raluca, Sandra, Răzvan, Ancuţa, Livia, Dragoş,
Doris, Oana, Cosmin, Levente, Tiberiu, Atti
şi Ferko mi-au reamintit cum e să te simţi
onorat în compania lor, cei care materializează o idee nebunească fără să se lamenteze. Şi pentru asta le mulţumesc.
… însă, din acest moment, “petzoom” nu
le mai aparţine doar lor, ci e şi a noastră, a
tuturor celor care suntem ÎMPREUNĂ,
ACUM. Şi e o palpabilitate tare faină.

5

Câinele anului 2011
• Black Rott Franco, un câine de 1.160 de puncte!
de Raluca Oana Ciceu

Rottweilerul este „pasărea Phoenix a speciei canine”, spunea Albert
Graf, cel care a stat la baza creării şi selecţionării acestei rase. Clujeanul Makó
András, un guru naţional în privinţa creşterii rottweilerilor, proprietarul lui
Black Rott Franco, un exemplar de excepţie desemnat „Câinele anului 2011”, susţine că „în cazul acestei rase dresajul este esenţial”.

E

ste impunător şi de aceea n-o să vă vină să
credeţi că are doar doi
ani şi opt luni. S-a născut în 4 august 2009, în Üllő, un orăşel din
Pest (Ungaria), locuit de vreo
10.000 de suflete. De suflete umane, să ne înţelegem, pentru că n-am
pus aici la socoteală şi rottweilerii
lui Szkablé Pál (canisa Black-Rott
Hungary), care au scos orăşelul din
anonimat. Aţi intuit corect, Black
Rott Franco este un câine din rasa
rottweiler, însă unul special. Un veritabil campion. Multiplu campion.
Ultimul argument? În 11 februarie 2012, la “Top Dog of the
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Year 2011”, competiţie organizată
la Timişoara de Federaţia Chinologică
Română, Black Rott Franco a fost
desemnat “Câinele anului 2011”.
Deşi la competiţie au participat 300
de câini din 70 de rase, veniţi nu
doar din toată ţara, ci şi din Franţa,
Italia, Ungaria şi Serbia - au fost amenajate cinci ringuri, iar jurizarea
a fost făcută de mai mulţi arbitri internaţionali -, Franco n-a fost deloc
emotiv şi a câştigat detaşat, cu un
punctaj ameţitor: 1.160 de puncte!
Emoţii a avut însă proprietarul său,
clujeanul Makó András, un „guru al
rottweilerilor” din România, care a
recunoscut, zâmbind: „Aşa e la con-

cursuri, cu emoţii. Cine nu are emoţii înseamnă că e de pe altă
planetă, nu trăieşte cu adevărat
clipa!”.
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Franco, un exuberant
respectat
Franco este un câine cu o
personalitate exuberantă, iar Makó
spune că aprecierea de care se
bucură rottweilerul său s-a transformat în respect. În afară de ultimul
prestigios titlu, Black Rott Franco a
fost campion de juniori al României,
Ungariei şi Moldovei, titluri pe care le-a
câştigat în doar patru luni, în perioada 5 decembrie 2010 - 23 martie
2011. Apoi, Franco a intrat în competiţiile seniorilor, în decembrie
2011 devenind campion al Moldovei, României şi Macedoniei!
„Franco provine dintr-o familie de
renume (n.red., mama sa este Kris
Klaid, iar tatăl, Ariel Von Steinlach,
din canisa Black-Rott Hungary a lui
Szkablé Pál), pe linie paternă unul
dintre ascendenţii săi a fost vândut
cu peste 100.000 de euro. Aşadar,
pe cale genetică are un bagaj foarte
bun, deosebit”, a declarat pentru
„petzoom” proprietarul „Câinelui anului 2011”, Makó András.
Deşi participarea la competiţii de acest nivel presupune mari
sacrificii financiare, satisfacţia reuşitei este nepreţuită. „Atunci când
câştigi un loc pe podium la o competiţie internaţională, sentimentele
de satisfacţie sunt uriaşe, iar nivelul

Omagiu pentru Rottweiler

„Nimic nu este mai grandios decât privirea plină de iubire
totală a unui rottweiler care ne-a
impresionat prin aspectul deosebit, înţelepciunea şi devotamentul
de care a dat dovadă.”
- Makó András,
proprietarul lui
Black Rott Franco,
„Câinele anului 2011”
mai - iunie 2012
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marilor competiţii organizate în România este similar cu cel din Europa”, a explicat Makó András, proprietarul
canisei Black Rott, care este şi vicepreşedinte al Asociaţiei Chinologice
Napoca.
În pofida faptului că Franco acumulează titluri de campion „pe
bandă rulantă”, Makó nu îl creşte
exclusiv pentru frumuseţe, rasa căreia îi aparţine fiind creată pentru
pază şi apărare. Având instincte
protectoare native, Franco este un
câine cu o dorinţă de muncă uluitoare, are un caracter puternic, este
curajos, sobru, ponderat, cizelat şi
cere „doar” să i se ofere o atenţie
deosebită şi permanentă. „Franco
este un câine de show, dar în acelaşi timp este un câine al familiei”,
a explicat Makó, proprietarul unui
număr impresionant de rottweileri, faţă
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• Cel mai recent premiu câştigat de campionul Black Rott Franco
de care este diplomat chiar şi atunci când aceştia nu sunt de faţă:
„Nu sunt mai ataşat de Franco decât de ceilalţi, nu pot face diferenţe

între ei, s-ar supăra”.
... şi zâmbeşte larg, aşa cum
a făcut-o când Franco a câştigat titlul
“Câinele anului 2011”.
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MERCY

Numele lui este

Viaţa Andei Adam
s-a schimbat radical de
când iubitul ei, Victor
Slav, i-a dăruit un căţel.
Acesta a cucerit-o iremediabil pe vedetă, care se
străduieşte să îi facă micuţului patruped toate
mofturile. Şi reuşeşte.
Jucării şi hăinuţe, accesorii, vizite la saloane de
înfrumuseţare, parfumuri,
dar şi extrem de multă afecţiune îi oferă Anda Adam
lui Mercy. Artista a vorbit
în exclusivitate pentru
petzoomdespre „copilul” ei.

nterviu de
Valentina Aldea
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CELEBRU. Mercy a apărut în videoclipul
realizat de Anda Adam pentru piesa „Cadillac“

mai - iunie 2012

„M

ereu am avut
o afinitate
faţă de animale. Încă din copilărie îmi
făcea plăcere să am câte
un animăluţ în preajma
mea, iar primul căţeluş l-am
primit când eram în şcoala
generală. M-am ataşat
foarte puternic de el, încă
din primele zile.”
De trei ani eşti stăpâna unui bichon
maltez. I-ai dat vreun indiciu iubitului tău, Victor Slav, ca să îţi ofere un
astfel de cadou?
I-am spus deseori lui Victor că îmi
doresc foarte mult un căţeluş alb,
iar el m-a surprins de mai multe ori
când priveam pe internet tot felul de
fotografii cu exemplare din această
rasă şi a ţinut minte. Când l-am primit pe Mercy, am fost profund impresionată. A fost cel mai frumos
cadou.

doar mâncare pentru câini.
Există o competiţie între tine şi Victor în privinţa satisfacerii capriciilor
lui Mercy?
În fiecare lună îl ducem la coafor, îl
tundem, îl parfumăm, e ca un copil
pentru noi. Iar Victor îi cumpără
mereu câte o jucărioară, astfel încât
avem o adevărată colecţie de astfel
de accesorii prin casă.

multe ori nu ajungem la o înţelegere
şi mergem toţi trei în părculeţul din
faţa blocului.
Te reinventezi mereu, atât ca stil
muzical, cât şi ca look. Sunt curioasă dacă Mercy ţi-a distrus vreo
ţinută de scenă?

Au existat… momente de gelozie din
partea iubitului tău - ţi-a reproşat că
îi acorzi prea multă atenţie căţelului
în defavoarea lui?
Nu, pentru că şi Victor îl iubeşte
foarte mult pe Mercy. Uneori, atunci
când avem timp liber, ne mai ciondănim, pentru că amândoi vrem să
ieşim cu el afară, să ne jucăm. De

De fiecare dată când vin de la un
concert, am grijă să îmi aranjez
ţinutele de scenă, însă anul trecut,
într-o zi în care am avut două concerte şi am ajuns acasă foarte

Cât de repede te-ai acomodat
cu ghemotocul?
Imediat. Din prima zi am început să mă joc cu el, îl ţineam în
braţe mereu şi nu îmi venea să mă
desprind de el nicicum. A fost dragoste la prima vedere!
Ce te-a inspirat să îl botezi Kevin
Mercy?
Avea deja acest nume în paşaport
şi am hotărât să nu i-l schimb.
Care a fost cel mai exclusivist obiect
pe care l-ai achiziţionat pentru
Mercy?
Probabil un set de hăinuţe pentru
căţeluşi, în prima iarnă pe care
Mercy a petrecut-o cu noi.
Ai gătit vreodată special pentru
câine? Dacă da, ce anume?
Nu, îl hrănesc sănătos, mănâncă
mai - iunie 2012

TABIET. Anda Adam adoră să meargă vara cu Mercy în parc
11

târziu, foarte obosită, nu am mai
procedat aşa şi unul din voalurile
mele de scenă a rămas pe canapea. A doua zi când m-am trezit, l-am
găsit pe Mercy “îmbrăcat” în voalul
meu albastru. M-am amuzat şi chiar
i-am făcut o poză şi am postat-o pe
Facebook. De distrus, însă, Mercy
nu mi-a distrus niciodată nimic.
A existat vreo situaţie inedită în care
ai ajuns datorită/din cauza animalului de companie?
Odată, am mers la un film la cinematograf şi nu am avut unde să îl
las, aşa că l-am ascuns în jachetă şi
l-am luat cu mine în sală. Dar a fost
foarte cuminte şi nimeni nu i-a simţit prezenţa.
Ai foarte multe concerte în ţară, în
străinătate, îl duci şi pe Mercy cu
tine?
De obicei, nu. S-a întâmplat de câteva ori să îl iau cu mine, însă doar
la concertele pe care le susţineam
în Bucureşti. Nu l-am dus niciodată
la drum lung, cu atât mai puţin în
altă ţară.
Îl luaţi în vacanţe cu voi? Ce peripeţii aţi avut cu el?
În vacanţe l-am luat deseori cu noi,
dar numai în ţară şi pot spune că
mereu e foarte cuminte şi ascultător. Odată, când am fost pentru
două zile la mare, l-am luat cu mine
şi s-a împrietenit cu o bichoniţă
superbă. Nu îi mai puteam desprinde unul de altul! Cred că se îndrăgostiseră iremediabil.
Cât de variată este garderoba patrupedului şi de unde îi achiziţionezi
hăinuţele?
E destul de variată, pentru că mereu îi
cumpăr câte ceva... Cumpăr de unde apuc, în funcţie de ce îmi place,
şi mai fac şi cumpărături online.
Care este piesa de rezistenţă din
dressingul lui pentru această primăvară?
12

HAIOS. Anda Adam l-a transformat pe Mercy într-o albinuţă
O să râdeţi, dar în primăvara asta
vreau să îl afişez pe Mercy intr-o
ţinută... panda! (râde)
I-ai făcut haine sau accesorii la comandă?
Da, de câteva ori. Am tot căutat prin
magazinele de specialitate nişte
ţinute mai deosebite şi inedite, chiar
uşor ciudate, dar haioase, însă nu
prea am găsit, astfel că, iarna trecută, i-am comandat de pe un site
de specialitate un costumaş de albinuţă. Ne-am amuzat maxim când
l-am văzut pe Mercy deghizat în albinuţă, iarna, prin zăpadă.

Îi asortezi ţinutele cu ale tale?
Ne mai jucăm aşa, însă e destul de
greu. Ce ar fi să îl vedeţi acum pe
Mercy într-o costumaţie asemănătoare celei din clipul „Love On You”?
(râde) Cred că m-ar eclipsa total,
dacă ar apărea aşa!
Ce tabieturi are căţelul tău?
În fiecare dimineaţă, când ne trezim, trebuie să ne jucăm puţin cu el,
altfel ne latră şi ne urmăreşte peste
tot prin casă, chiar şi la baie! Apoi,
e cel mai cuminte căţeluş din lume.
Îl iubesc enorm!
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DOG ARGENTINIAN

Gigantul companion cu trecut…
sângeros

14

de Tálos Lőrinc

P

uţine rase de câini sunt atât de controversate ca Dogul Argentinian. De
la albinismul straniu (şi incorect perceput) al rasei, până la istoria sa sângeroasă
de vânător de sclavi şi câine de luptă, această
rasă a traversat toate ipostazele pe care le
poate adopta un câine crescut de către şi
pentru om (inclusiv cele de câine de pază şi
muncă). Ei bine, Dogul Argentinian nu este
un animal albinotic, nasul şi adesea marginea
labială sunt pigmentate în negru, ochii sunt
de culoare închisă, deci organismul său produce pigmenţi, dar care nu se reﬂectă şi în
culoarea părului.
Legenda care spune că ar ﬁ fost vânător
de sclavi şi indieni a fost întreţinută de ﬁliaţia
braziliană, care a pătruns în întreaga Americă
de Sud, pe când supremaţia sa în luptele de
câini este veridică doar în cazul rasei locale
argentiniene a câinelui de Cordoba. Faptul
că a devenit pe parcursul timpului un animal
de companie după ce a părăsit ringul de concurs este o realitate, la fel ca şi calităţile sale
de a ﬁ un vânător înnăscut. Şi se pare că în
această privinţă îşi surclasează rivalii
fără drept de apel.

deauna şi exemplare mai mici, care s-au format pentru a îndeplini cerinţele muncii zilnice,
cu o alură mai atletică, dar cu muşchi maseteri puternici, rase care au primit denumiri
diferite în funcţie de locaţie şi timp. Printre
acestea se numără, de exemplu, numele care apar
în scrierile spaniole:
“presa de toro”
(care prinde taurii), “perro de
toro”

Istoricul rasei
Dogul Argentinian are strămoşi
europeni - el nu provine din
triburi de indieni băştinaşe, ci
din câinii coloniştilor europeni. Pe lângă tipurile de
mastiff cunoscute pentru
puterea şi capacitatea
de luptă, au existat întot-
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(câinele de tauri) sau cele în catalană - “ca de bu” (câine de taur, bulldog). Gaston Phoebus deosebeşte
trei tipuri de rasă: “alaunt de vautre”, un mastiff de tip greoi, robust,
“alaunt de boucherie” (din compania măcelarilor), mai mic şi compact, respectiv “alaunt de gentil”,
utilizat pentru vânătoarea nobiliară
de mistreţi.
Acest tip de câine, utilizat pentru
vânătoarea animalelor mari înaintea
apriţiei armelor de foc sau pentru
prinderea vitelor în măcelării, precum şi pentru evoluţia pe ringurile
de luptă, a ajuns şi în Lumea Nouă.
Din „alano presa” s-a format apoi,
în Argentina, o varietate mai mică,
adaptată mediului local care vâna
prin pampas şi putea să ţină pe loc
vitele care erau exploatate sub
formă semisălbatică. Acest câine
putea ﬁ utilizat şi în măcelării şi participa şi la diferite concursuri organizate pentru divertisment şi este
cunoscut sub denumirea “perro de
pelea de cordobes” - pe care-l vom
numi în continuare “câinele de Cordoba” -, care derivă din denumirea
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localităţii cu rezonanţă aparte în
lumea luptelor de câini. Rasa a fost
încrucişată în secolul al XIX-lea cu
rudele sale engleze. Astfel câinele de
Cordoba a ajuns la începutul secolului al XX-lea cel mai bun câine de
luptă al Americii Latine. De aici porneşte şi istoria Dogului Argentinian.
„Parcă a fost ieri ziua în care Antonio m-a cooptat în munca de formare a unei rase noi de câini de
Cordoba, care să ﬁe pretabilă pentru vânatul mare, dar să păstreze
şi caracteristicile câinilor de luptă.
Un câine mai înalt şi mai rapid, cu
un miros mai ﬁn, cu trăsături de
vânător înnăscute, şi mai ales nu
atât de bătăuş, pentru a putea ﬁ utilizat la vânătoare. Un câine capabil
să ﬁe crescut şi drept câine de companie”, scria Augustin Nores-Martinez, cel care preﬁgura cu aceste
cuvinte apariţia Dogului Argentinian.
Nores-Martinez crescuse anterior
câini de Cordoba pentru lupte, ba
chiar i-a încrucişat cu rase englezeşti. Rasa pe care obţinut-o - Araucana - care era un bulldog tigrat,
provenea din bullterrieri de culoare

albă şi de altă culoare, iar descendenţii lor - viejo - aveau însuşiri ancestrale.
Câinii de culoare albă proveniţi
din linia de Araucana, cu muşcătură
de bulldog, dar cu temperament în
exces de terrier, au constituit mari
probleme pentru crescători. Pentru
corectarea acestor neajunsuri, precum şi pentru imprimarea unei staturi mai mari, Nores-Martinez a
introdus în a şaptea generaţie încrucişări cu mastifful de Pirinei (nu
cu ciobănescul de Pirinei!). Din amintirile fraţilor Nores-Martinez reiese că exemplarele din a zecea generaţie purtau deja denumirea de
Dog Argentinian.

Maestru al vânătorii
de mistreţi
Se poate observa că aptitudinile
la vânătoare au contribuit în mod
decisiv în formarea Dogului Argentinian. Această caracteristică trebuie luată în considerare şi de crescătorii din zilele noastre. Partidele
de vânătoare care se practică în Argentina, şi care poartă denumirea
de “kreol”, se desfăşoară asemănător goanei efectuate de către
copoii europeni, iar vânătorii par ticipă călare sau pe jos, urmând
haita formată din câţiva câini, apoi
câinii ţin pe loc mistreţul, până când
vânătorul soseşte şi-l doboară. Dogul Argentinian vânează pe teritorii
stâncoase, făcând faţă ﬁarelor
sălbatice chiar şi după o zi întreagă
de vânătoare, de aceea nu este voie
ﬁe lent sau să obosească.
Tocmai calităţilor sale excepţionale de câine de vânătoare i se
datorează şi ataşamentul chiar prea
exagerat al rasei faţă de om. Mulţi
crescători ai acestei rase au avut
experienţe triste când câinii lor au
încercat să se împrietenească cu
persoane străine şi care au cedat
ﬁzic la astfel de insistenţe. Această
însuşire îi face să nu se preteze la
munca de pază şi apărare. În ciuda
acestui fapt, se mai perpetuează
legenda că Dogul Argentinian ar ﬁ
un câine de pază de neînduplecat.
Parţial, această concepţie se dato15

rează ideii că un câine de pază trebuie să ﬁe neapărat şi periculos.
Este adevărat însă că aspectul exterior al câinelui îi descurajează pe
cei cu gânduri neprietenoase, iar
dresajul efectuat poate să facă minuni din capacităţile acestor câini.

Uriaşul cu probleme
de comportament
Cum relaţionează Dogul Argentinian faţă de alţi câini? Este o întrebare retorică. Un comportament
excesiv de agresiv reprezintă o
caracteristică de evitat la aceşti
câini, dar pentru doborârea unui
mistreţ este nevoie şi de capacitate
de luptă, ceea ce înseamnă că genele ancestrale nu au dispărut cu
totul, acestea ﬁind îndreptate spre
un nivel necesar. Acest lucru înseamnă că, deşi nu este un animal
care să caute motiv de luptă, nu va
ceda la nici o provocare. Dacă pe
parcursul plimbării ne întâlnim cu
un rival, este mai bine să-l ocolim.
Nu vom ﬁ crezuţi că nu “uriaşul albinotic” a fost cel care a început
lupta, majoritatea învinovăţind apriori câinele cu aspect mai „ﬁoros”.
Din 1964, Dogul Argentinian
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este recunoscut oﬁcial şi pe plan
internaţional. Din anii ’80, liniile de
creştere argentiniene au devenit
separate. O parte din crescători au
format un standard nou, care nu
recunoştea limita înălţimii la greabăn, dar a devenit mai strict în ceea
ce priveşte numărul dinţilor acestor
exemplare.
În Europa anilor ’90 au venit la
modă bull-terrierii şi tipurile molosoide. Moda din acele vremuri a im-

pus premierea mai degrabă a tipurilor mari, molosoide. Dar acei
crescători care au luat parte la munca de selecţie înainte de apariţia
„marelui boom al Dogului Argentinian” cum sunt, de exemplu, Otto
Schimpf (Von Knausserwald), Seraﬁno Buetti (Dei Falchi Bianchi),
Paolo Vianini (Vianini), Robert Meijer
(Del Barbian) s-au bazat pe liniile
clasice, conservatoare, respectând
standardele şcolii vechi.
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• Prietenul credincios de pe tărâmul siberian
de Kámán Gyula şi Éva

S

amoyedul este un câine
de muncă ancestral folosit de populaţia omonimă din părţile nord-vestice ale
Siberiei pentru adunarea turmelor
de reni, la vânătoare, precum şi la
transportul oamenilor şi al materialelor de construcţie. Pe lângă aceste însărcinări de bază, samoyezii
păzesc copiii populaţiei băştinaşe,
le sunt companioni de joacă, iar
nopţile ajută chiar şi la încălzirea interiorului corturilor. Tărâmul nemărginit şi izolarea în care se trăieşte la
aceste latitudini au determinat o
relaţie foarte apropiată între om şi
câine.

Vedetă a sporturilor canine
Prin înfăţişarea lor bonomă şi
blana pufoasă, câinii din rasa Samoyed cuceresc iubitorul de animale
încă de la prima privire. Samoyedul
este un câine ideal pentru familie,
pentru el fiind foarte important să
fie alături de membrii acesteia şi să
aibă libertate de mişcare. Dacă nu-i
putem asigura afecţiunea şi spaţiul
necesare, câinele nu va fi fericit şi
va avea probleme comportamentale, degradându-şi inclusiv aspectul.
În nici un caz nu este recomandat
mai - iunie 2012

să fie ţinut în locuinţe mici, respectiv în spaţii restrânse.
Încă din perioada copilăriei
are nevoie de o educaţie corespunzătoare, pentru că acesta are convingerea că un lucru, o dată permis,
este valabil o viaţă întreagă. Mulţi
sunt de părere că, din cauza firii
sale independente, este un câine
greu de dresat, dar acest lucru nu

este adevărat. Cu răbdare, prin recompensare şi încurajări pozitive,
putem să-l învăţăm orice. Trebuie să
fim atenţi însă să nu repetăm prea
des aceleaşi exerciţii, pentru a nu-l
plictisi şi a nu se ocupa de altceva.
Niciodată nu trebuie să recurgem la
metode „de forţă”, blândeţea fiind
întotdeauna necesară.
Samoyedul este un partener

Experienţă de crescător

Autorii acestui articol sunt doi dedicaţi crescători de samoyezi din
Severnaya (Ungaria). Prima lor experienţă cu un exemplar din această
rasă s-a produs în anul 1993, când au cumpărat un „bulgăre de zăpadă”
din celebra canisă North’s Star Europe. Botezat „Zsozso”, câinele a participat la mai multe expoziţii, obţinând mai multe titluri de Champion,
fiind şi primul câine Interchampion Samoyed din Ungaria. Descendenţii
lui Zsozso s-au bucurat, de asemenea, de aprecierea a numeroase jurii de la
expoziţiile canine la care au participat, soţii Kámán împrospătându-şi ulterior zestrea genetică a canisei prin importuri din marile canise de
Samoyed din Europa (canisa Karesea - Franţa, canisa Cabaka’s - Danemarca şi canisa Roybridge - Marea Britanie). Din canisa Severnaya foarte
mulţi câini au ajuns în toate colţurile Europei, unii chiar în Scandinavia
(ţări care au dat standardul rasei), aceştia evoluând cu succes la expoziţii
naţionale şi interchampion. Demni de menţionat sunt doi câini, Mystique
Midnight Donna of Severnaya, campion european la tineret, Apollo’s
Moonbeam Shadow of Severnaya, care a fost premiant Cruft’s. În prezent, canisa dispune de zece samoyezi, cei mai tineri având 3 luni, iar
cel mai în vârstă - 12 ani. Tatăl tinerilor este un mascul american BIS,
BISS White Magic’s Rock Star, mama (de pe linie anglo-americană) provenind din canisa proprie - Summer. Probabil, progeniturile vor călca pe
urmele părinţilor, fiind la fel de încununaţi de succes.
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ideal pentru sport, datorită inteligenţei, agilităţii şi vigilităţii sale
ajungând adeseori o vedetă în multe sporturi canine. În schimb, datorită blândeţii şi sociabilităţii sale, nu
este deloc adecvat pentru paza
proprietăţilor, dar poate fi folosit cu
bune rezultate pentru a semnala,
avertiza prezenţa străinilor prin
lătrat. Iubeşte mângâierile. Este
puţin gălăgios, fiindcă îi place să-şi
audă „vocea”, dar nu latră fără
motiv. Este un foarte bun animal de
companie pentru copii, având o răbdare infinită cu cei mici.
Samoyedul este considerat
unul dintre cei mai aspectuoşi câini
din lume, dar pe parcursul creşterii
nu trebuie să uităm că acesta este în
primul rând un câine de lucru, aspectul său fiind rodul selecţiei naturale
şi mediului arctic din care provine.

Standardele rasei
Există trei standarde de Samoyed valabile, cel al Federaţiei
Chinologice Internaţionale (FCI), cel
american - AKC - şi cel englez - KC.
Pentru europeni, cel al FCI este de
referinţă, standardul fiind conceput
de către ţările scandinave (NKU).
Cele trei standarde sunt aproape identice, dar sunt unele di-
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ferenţe de... amănunt. Există o singură deosebire majoră, şi aceasta
este talia. Standardul FCI şi cel AKC
sunt identice în această privinţă,
înălţimea la greabăn a masculilor
fiind de 54-60 centimetri, iar cea a
femelelor de 50-56 centimetri.
Standardul englez dă nişte
date semnificativ mai mici, respectiv la masculi 51-56 centimetri, iar
la femele 46-51 centimetri. Crescătorii englezi au nişte câini extrem de
frumoşi, cu păr bogat pe corp, dar
această caracteristică se obţine în
detrimentul taliei, motiv pentru care

a şi fost nevoie să îşi modifice standardul: picioarele mai scurte, de
aici rezultă şi capacitatea mai mică
de a trage săniile. Talia mică poate
ascunde şi alte probleme (monta
poate fi mai dificilă, căţele pot avea
distocii, intervenţiile cezariene fiind
frecvente).
Categoriile de culoare standard la Samoyed sunt alb curat, biscuit pe fond alb, biscuit. Culoarea
are o mare importanţă, dar nu este
indicat să creştem Samoyezi doar
pe baza culorii blănii. Culoarea biscuit este indispensabilă pentru a
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păstra o blană dură, de calitate,
pentru a se păstra osatura şi pigmentaţia corespunzătoare. Pe măsura înaintării în vârstă, culoarea
biscuit devine mai pronunţată. Culoarea albă are doar aspect estetic.
Nasul este negru, dar este
permisă şi culoarea maro sau a
cărnii. Anotimpul, respectiv căldurile la femele pot influenţa culoarea
botului. Din păcate, chiar la unele
concursuri putem constata că
nuanţa culorii părului sau pigmentaţia nasului sunt avantajate în
dauna constituţiei exemplarului.
Capul tipic are mare impor tanţă pentru prestanţa acestui câine. Standardul prevede că urechile
la Samoyed trebuie să stea drepte
şi, datorită frunţii late, să fie separate, linia nasului şi a craniului să
fie egale, ceea ce are şi conotaţie
funcţională.
Este important să cunoaştem
şi să înţelegem rasa, locul său de
origine, funcţiile, standardele şi
toate acestea să fie aplicate pe parcursul creşterii, perpetuând puritatea acestei rase.

Denumirea rasei
Prima denumire dată de
crescători câinilor din rasa Samoyed a fost cea originală, Bjelkier, dată de membrii populaţiei
siberiene băştinaşe în cadrul căreia aceşti câini au apărut şi s-au
dezvoltat ca rasă. Numele rasei a
fost schimbat oﬁcial la începutul
anilor 1900, când crescătorii au
preferat să-i denumească după
numele triburilor samoyede din
Siberia. O perioadă, cele două denumiri au circulat în paralel, dar
în anul 1923, English Kennel Club
a ﬁxat deﬁnitiv denumirea „Samoyed”. În anul 1947, şi American
Kennel Club a adoptat denumirea
„Samoyed”. Cu toate acestea, în
Europa, samoyezii mai sunt denumiţi uneori Bjelker, cu denumiri
alternative la populaţiile slave,
unde samoyezii mai sunt numiţi
Samoiedskaya Sobaka sau Nenetskaya Laika.
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INFORMAŢII UTILE

Pe drumul spre victorie
• Despre participarea la expoziţiile chinologice
de Roxana Grosu

O

amenii şi câinii au avut
o relaţie care, în timp,
a devenit specială. La
început, câinii erau folosiţi de stăpânii lor ca ajutor în procurarea
hranei sau pentru a le păzi gospodăriile. Percepţia s-a modificat radical atunci când un om i-a spus
altuia: “Câinele meu este mai bun
decât al tău”, replica fiind imediată:
“Arată-mi”. Şi aşa a apărut ideea de
competiţie canină care avea să se
transforme mai apoi în conceptul
de expoziţie chinologică.
Prima expoziţie chinologică din
istorie ar fi avut loc în anul 1603,
susţin unele surse, când împăratul
Imperiului Roman, Rudolf al II-lea, a
organizat o competiţie la care au
par ticipat 480 de câini. Conform altor teorii, prima expoziţie canină ar
fi fost organizată în scop caritabil
prin secolul al XIX-lea - în 1860 a
fost fondată prima societate chinologică la Birmingham, apoi, peste
câţiva ani, s-au organizat expoziţii
chinologice la Paris. Având ca linie
directoare descrierea şi păstrarea

standardelor raselor, a luat apoi
fiinţă Clubul Canin Englez (KC), care
avea să organizeze în anul 1873
prima sa expoziţie, cu 975 de par ticipanţi. Zece ani mai târziu, în
1883, se năştea Clubul Canin American (AKC), iar în 1911, Federaţia

Chinologică Internaţională - FCI (Federation Cynologique Internationale), care cuprinde astăzi organizaţii
chinologice din întreaga lume.
Oricare ar fi punctul zero al
expoziţiilor chinologice, cert este că
aceste evenimente sunt deosebit
de apreciate, atât în rândul crescătorilor, cât şi al iubitorilor de câini.
Un exemplu elocvent în acest sens
îl reprezintă show-ul canin de la
Westminster, din anul 2008, care a
atras 3,4 milioane de spectatori şi
câteva mii de participanţi.

Expoziţia canină
şi modul de participare
O expoziţie canină este o
competiţie în cadrul căreia mai
mulţi câini sunt punctaţi în funcţie
de standardul rasei pe care o reprezintă. În punctajul oferit, se iau în
considerare criterii precum caracteristicile fizice ale animalului, aspectul sau structura corporală. Pe
20
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lângă trăsăturile fizice, se urmăresc
şi mersul sau atitudinea animalului.
De exemplu, regulile spun că Beagle-ul ar trebui să fie vesel, iar pudelul, mândru, fiecare rasă având
anumite criterii prestabilite de asociaţia chinologică ce organizează
aceste evenimente.
Condiţia de bază pentru participarea la o expoziţie chinologică
este să deţinem un câine de rasă
pură cu pedigree confirmat prin
AChR/FCI, care să aibă un exterior
armonios şi un psihic echilibrat specific rasei respective. Astfel, crescătorii încep să-şi formeze căţeii
încă de la o vârstă fragedă pentru a
fi pregătiţi să participe la aceste expoziţii.
Înainte de a întreprinde orice
demers în acest sens, trebuie însă
să fim pregătiţi teoretic, să cunoaştem cele mai intime particularităţi
ale câinelui nostru. De asemenea,
este obligatoriu să citim cu atenţie
standardul - ne putem informa despre standardele câinilor din ţara
noastră de pe site-ul asociaţiei
naţionale. Pe cât posibil, este bine
să ne procurăm căţelul dintr-o canisă al cărei proprietar să ne dea
sfaturi şi ajutor pentru început şi să
ne sprijine activitatea de creştere.

And the winner is...
Pentru a câştiga titlul de campion, câinele trebuie să acumuleze
mai multe puncte în cadrul competiţiilor canine. În cadrul acestora,
animalele sunt împărţite în
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funcţie de sex şi, apoi, în alte şase
categorii de vârstă. Masculii sunt
primii. Juriul inspectează fiecare
clasă individual şi le acordă premii
participanţilor (locurile I, II, III şi IV).
Apoi, câştigătorii premiilor I din categoria masculilor intră în competiţie pentru a fi selecţionat marele
câştigător al concursului. Urmează
femelele, care sunt supuse aceloraşi probe, iar la final se acordă premii pentru cel mai bun exemplar din
fiecare rasă.

Rasele recunoscute
de Federaţia Chinologică
Internaţională
Dintre sutele de rase de câini
existente, Asociaţia Chinologică din
America nu recunoaşte decât în jur
de 150.
În România, pot participa toate rasele canine recunoscute de FCI
(Federaţia Chinologică Internaţională).
Rasele sunt împărţite în zece
grupe: câini ciobăneşti (cu excepţia
Swiss Cattle Dogs), Pinscher şi Schnauzer, rasele de molossi - Swiss Mountain şi Cattle Dogs, câini din rasele
de terrieri - precum Dachshunds,
Spitz, Malamut de Alaska, Husky Siberian, Chow Chow, Pharaoh Hound,
hound din care fac parte Beagle,
bloodhound, pointeri precum En-

Alte întreceri canine
• Dresaj - câinele trebuie
să asculte şi să urmeze întocmai
comenzile stăpânului.
• Dans cu câinele - la acest
tip de concurs participă atât stăpânul, cât şi câinele, iar juriul le
solicită să prezinte un set de mişcări coregraﬁce, pe muzică, pe o
durată de timp precizată anterior.
• Frisbee - este recomandat acelor câini care sunt entuziasmaţi când vine vorba să
alerge, să sară şi să prindă din
zbor discurile de plastic aruncate
de stăpân.
• Agility - concurs făcut
pentru acei câini cărora le place
să depăşească obstacole.
glish Setter, Gordon Setter, Weimaraner, Rövidszörü Magyar Vizsla,
câini sportivi precum setteri, cockeri, labradori, golden retriever,
câini de companie precum Chihuahua, Shih Tzu, Bichon, Lhasa Apso
şi ogarii, adică rase precum Saluki,
Afghan Hound, Greyhound. Pe lângă cele zece categorii, există şi grupa “Alte rase”, unde sunt încadraţi
câini care nu pot fi incluşi în categoriile precedente, dar care au captat
interesul publicului şi al crescătorilor,
precum Ciobănescul Românesc
Mioritic şi Ciobănescul Românesc
Carpatin. Câştigătorii fiecărei categorii merg mai departe şi participă,
în funcţie de performanţe, la competiţii din ce în ce mai importante.
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Un matador printre Braci
• Salvarea vânătorului din rasa Perdiguero De Burgos
de Liviu Cătană

Pe Platoul Central al Castiliei, în timpul persecuţiilor Inchiziţiei asupra
ereticilor şi al reconstrucţiei, de către Juan de Vallejo, a marelui dom al Catedralei “Sfânta Maria” de Burgos, s-a născut un excelent câine de vânătoare.

C

onsiderat un descendent
rezultat din încrucişarea a
două rase iberice de copoi,
Pachon Navarro şi Sabueso Español, “matadorul” Perdiguero de
Burgos a evoluat mult în cele patru
secole ale existenţei sale. Folosit
încă din veacul al XVI-lea la vânătoarea de cerbi şi căprioare, cu timpul, acest brac a “scăzut” în dimensiune şi a devenit mai agil şi mai
rapid, crescătorii spanioli per fecţionând rasa pentru a o putea utiliza
la vânatul mic - prepeliţe, potârnichi,
fazani şi iepuri.
Crescătorii de Perdiguero de Burgos aﬁrmă cu mândrie că această
rasă a stat la baza creării câinilor
de vânătoare din Franţa şi Germania. Însă strămoşii “matadorului de
Burgos” nu au fost mereu atât de
apreciaţi. Deşi rasa a fost recunoscută încă din 1911 de către
Clubul Canin Spaniol, atunci ﬁind
emis primul număr de pedigree unui
Perdiguero de Burgos (un mascul
numit Chico), iar în 1925 erau deja
înregistrate peste 2.700 de exemplare, în timpul războiului civil spa-

Întreţinerea
Aceşti câini au nevoie de exerciţii viguroase, energice. În spaţiile
largi, cum este curtea unei case,
vor arăta tot ce au mai bun. Perdiguero de Burgos sunt, din fericire,
ascultători şi nu foarte independenţi, dar dacă li se impun restricţii la exerciţii ﬁzice extinse, pot
deveni distructivi. Nu s-a reuşit o
separaţie între creşterea rasei
pentru show şi pentru muncă,
doar este un câine de vânătoare!
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niol (1936-1939)
dintre naţionaliştii
generalului Franco
şi legaliştii celei de-a
doua republici spaniole şi până la
sfârşitul celui de-al
doilea război mondial, rasa atât de
iubită astăzi în comunitatea autonomă Castilia şi
León a fost ignorată, ajungând
chiar să ﬁe ameninţată cu dispariţia.

Câinele cu monument
Cei care au depus eforturi uriaşe
pentru a salva şi a revigora rasa
Perdiguero de Burgos au fost Manuel Izquierdo şi Geardo Sardonil.
Rezultatul muncii lor a declanşat
entuziasmul vânătorilor spanioli, iar
crescătorii de câini din Castilia au
redescoperit calităţile remarcabile
ale acestui brac. Astfel, din poziţia
de rasă în extincţie, “matadorul de
Burgos” a câştigat o popularitate
extraordinară. Un singur exemplu în
acest sens: în cinstea rasei Perdiguero de Burgos s-a ridicat un monument!
În ianuarie 2001, în capitala
istorică a Castiliei, sculptorul spaniol
Bruno Cuevas a dezvelit monumentul care înfăţişează un Perdiguero
de Burgos. Pentru realizarea lucrării
s-a făcut subscripţie publică, la ﬁnanţarea proiectului contribuind
vânători şi cluburile de crescători ai
acestui “prieten loial”, fapt consem-

nat şi pe placa monumentului.
Sculptura care-l reprezintă pe retriverul spaniol din cetatea for tiﬁcată de vizigoţi în Capul Castiliei
a stârnit un scandal imens atunci
când primăria condusă de Javier Lacalle (reprezentant al Partidului
Popular) a mutat-o din locul iniţial,
strada San Lesmes, fără să-i consulte pe cei care au plătit-o, într-o
grădină dintre Parcul Spania şi Bulevardul Regilor.
Ca să îi împace pe crescătorii de
Perdiguero de Burgos, primarul a
explicat că locul iniţial nu era unul
adecvat, în zona respectivă mai
existând o altă sculptură realizată
într-un stil artistic diferit, după care
a promis că va înlocui soclul de beton cu unul de piatră, din bugetul
oraşului. Până la urmă s-a făcut
pace. Statuia a rămas mutată, soclul schimbat, singurul care a rezistat la aceeaşi cotă de popularitatea
în rândul localnicilor ﬁind… câinele
Perdiguero de Burgos.
Veterinarul genetician José Manuel Sanz Timon menţionează că,
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exceptând supoziţiile, cea mai
veche descriere a rasei Perdiguero
de Burgos datează din anul 1808.
Aceasta apare în “Istoria legiunii
regale germane”, scrisă de maiorul
irlandez North Ludlow Beamish “Legiunea regală germană” a fost
un corp de aproximativ 14.000 de
mercenari britanici, elveţieni, croaţi
şi italieni, sub comanda colonelului
Johann Friedrich von der Decken,
care au slujit interesele Coroanei
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britanice în războaiele napoleoniene. Înainte de a reveni în Marea
Britanie, maiorul Bramish scrie în
inventarul de transport despre “o
rasă de câini de vânătoare, cunoscută sub numele de Burgos Retriever”.

Vânător şi bun companion
Pe lângă remarcabila abilitate
de a urmări vânatul, bracul de Bur-

gos are o caracteristică rară şi extrem de apreciată de vânători,
cunoscută sub denumirea “nas
dublu”. Aceasta îl ajută să nu-şi
piardă calităţile olfactive nici măcar
pe arşită şi să descopere mereu
vânatul urmărit, ca un veritabil
copoi. În plus, Perdiguero de Burgos este inteligent, perseverent,
rezistent (poate urmări vânatul pe
orice teren, chiar accidentat sau în
apă), curajos.
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La vânătoare are un aret sigur,
se opreşte de la distanţă şi semnalează prezenţa vânatului. Fiind
foarte curajos, nu se protejează de
condiţii extreme de teren - stufăriş,
vegetaţie care prezintă spini sau
scaieţi -, de aceea după vânătoare
trebuie veriﬁcat dacă nu prezintă
vreo leziune a pielii (veriﬁcaţi-i urechile şi labele şi ştergeţi-l ca să nu
răcească). Au o imunitate de excepţie şi, în condiţiile unei creşteri adecvate, pot să rămână câini de vânătoare activi până la 12-14 ani.
Şi în relaţia cu familia stăpânului
său este companionul ideal, iubind
copiii şi ﬁind uşor de dresat - doar e
un câine de aret -, dar trebuie să-i
oferiţi un habitat extins, de aceea nu se
recomandă creşterea sa într-un
apartament. Se înţelege bine cu alte
rase de câini, însă, deşi este un
câine ascultător şi loial, dacă aveţi
animale mici sau păsări, trebuie să
ţineţi cont că Perdiguero de Burgos
are instincte de vânător, aşa că e
recomandabil să protejaţi găinile
sau iepurii cu ţarcuri.

Caracteristicile rasei
Este un câine echilibrat, musculos, cu capul masiv, botul aproape
pătrat şi nasul în nuanţe închise de
maro, cu nări bine largi, deschise.
Au ochi migdalaţi, cafenii sau negri.
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Trupul este viguros, piept lat, spate
drept şi puternic, urechi lungi, care
atârna pe lânga cap (trebuie veriﬁcate periodic, pentru evitarea infecţiilor), şi picioare drepte şi musculoase. Înălţimea la greabăn a
masculilor este cuprinsă între 62
de centimetri şi 67 de centimetri - femelele sunt
ceva mai mici, având
înălţimea la greabăn de
circa 59-64 de centimetri.
Greutatea este cuprinsă
între 22,5 şi 32 de kilograme.
Părul este scurt, lucios,
moale la atingere. Este mai ﬁn
şi mai scurt pe cap, pe urechi, pe
umeri, pe faţa anterioară a membrelor şi pe labe.
Având părul scurt, nu necesită
îngrijire zilnică, dar e bine să ﬁe periat regulat, cu o perie deasă - îmbăiaţi-l doar când este nevoie (frecaţi
pielea cu o bucată de piele de căprioară sau cu un burete).
Coada este bine prinsă la bază,
ﬁind tăiată la 15-25 de centimetri.
Deşi în ţara de origine este obligatorie tăierea cozii, activitatea de
selecţie nu impune un standard
pentru forma acesteia, însă de când
au apărut reguli care interzic tăierea
cozii la câini, activitatea de selecţie
impune o anumită formă a acesteia.
Culorile de bază sunt alb şi brun
- în concurs, câinele e descaliﬁcat

de conﬁrmările neglijente ale ratingului de puritate şi de biotip, depigmentarea pe trufă, albinism, mono
sau criptorhidie.
De obicei, pe cap părul are culoare albă, prezentând uneori o pată
neregulată.
La această rasă se observă un
dimorﬁsm sexual ornamental (o
diferenţă fenotipică între mascul şi
femelă): masculii au culori mai compacte decât femelele.
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Komondor

• „Păstorul” de pe vremea regelui Astyages
de Árkosi József

K

omondorul este cea
mai veche şi caracteristică rasă de câine
din Ungaria. În timpul migraţiilor
popoarelor fino-ugrice, acest câine
a ajuns în bazinul carpatic ca protector şi însoţitor al cirezilor şi turmelor de oi. Ca semn al prestigiului
de care se bucura, numele Komondorului apare menţionat şi în numeroasele documente literare ale
vremii. Astfel, în anul 1574, Kákonyi
Péter îl menţionează în „Istoria regelui Astyages” - fiul lui Cyaxares şi
ultimul cap încoronat al Mediei (circa 585-550 î. Hr.), înainte ca aceasta să devină provincie a Imperiului
Persan. În anul 1724, Komondorul
apare în scrierile lui Comenius „Janua
lingva latinae”.
În urma reducerii numărului
de prădători naturali, rolul acestor
câini ciobăneşti a început să scadă

în importanţă, fiind reprofilaţi de la
paza turmelor de oi, la cea a adăposturilor şi a păşunilor din împrejurime, sarcini de care se achită în
mod excepţional.

Apariţia rasei Komondor
Cunoscând că, la origine, Komondorul este un câine ciobănesc,
crescut pentru protecţia turmelor
de oi, mai rămâne să lămurim cum
a apărut acesta? În anul 1846, sub
denumirea de Komondor Unguresc,
Hanák János descrie un câine cu
caracteristici asemănătoare rasei
Kuvasz, pe care Treitschke o va descrie ulterior sub numele de câine
Ciobănesc Unguresc cu părul cârlionţat, descriere la care chinologul
german adaugă şi desenul unui
câine cu caracteristicile Komondorului - în acelaşi tratat, Treitschke

descrie şi Kuvaszul, ca fiind un
câine Ciobănesc Unguresc cu părul
cârlionţat.
Ulterior, Rajtsits Emil îl citează pe Buzzy Géza Félix, al cărui
mentor a fost Kovásznay Zsigmond,
cel care, pe la 1840, se ocupa de
dezvoltarea Komondor-lui ca rasă
pură: “Eu am păşit şi am să păşesc
şi de acum încolo pe urmele mentorului meu, conform căruia Komondor face parte din rândul câinilor cu
păr lung, creţ, în ciorchine, Kuvaszul
fiind în schimb un câine cu păr lung,
dar lins şi confundat din păcate cu
adevăratul Komondor”.
Este posibil ca aceasta să fie
prima descriere corectă, descriere
care delimitează cel mai ferm Komondorul, menţionând diferenţele
faţă de rasa Kuvasz şi lămurind
neclarităţile care existaseră până
atunci cu privire la identificarea celor două rase.

Caracteristicile rasei
Aspectul exterior al rasei a
fost influenţat de condiţiile meteo
caracteristice stepelor eurasiene vara, cu o căldură insuportabilă, iarna - cu temperaturi foarte scăzute.
Structura neobişnuită a părului e
explicată de funcţia acestuia ca termostat, protejând câinele şi de căldura excesivă, şi de frig.
Komondorul nu năpârleşte,
firele de păr superficiale fiind putermai - iunie 2012
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doi
ani, iar podoaba de
păr îşi atinge frumuseţea deplină
ceva mai târziu. Despre această
rasă se poate spune că este o rasă
de câine foarte puternic, cu un organism foarte rezistent, nepretenţios faţă de condiţiile de mediu. Nu
se poate spune acelaşi lucru despre sufletul lui. Acest uriaş ascunde un suflet mare, prin care diferă
foarte mult de restul raselor de
câini de talie mare şi de pază. Secretul constă în faptul că, pe când

Poze: Dogheart

nice, iar cele profunde de
consistenţă moale, firele
moar te alcătuind o adevărată manta protectoare. Mantaua câinelui nu necesită atâta
îngrijire, precum ne-am închipui la prima vedere. Cu o îngrijire periodică şi cu devotament
putem împiedica lipirea excesivă
a şuviţelor de păr între ele.
Prin aspectul său constructiv, părul are caracteristica de
autocurăţire, astfel că până şi un
câine care se tăvăleşte în noroi,
după ce se uscă poate să aibă părul
de un alb imaculat.
Culoarea Komondorului se
justifică şi prin selecţia controlată la
care a fost supus, câinii ciobăneşti
de culoare albă fiind favorizaţi în
procesul de selecţie încă din
perioada Romei antice, pe
motivul că aceşti câini sunt
mai uşor de diferenţiat faţă
de prădători. Petrus de Crescentiis, de pildă, scrie următoarele: „Culoarea să-i
fie cât mai albă, pentru ca
păstorul, atât înainte de
răsărit, cât şi după apusul
soarelui, să-l poată deosebi de lupi
fără nici o trudă”.
Datorită corpolenţei sale la
vârsta de adult, creşterea este mai
încetinită, mărimea de adult atingându-se aproximativ la vârsta de
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ceilalţi
câini de pază tind să se
ataşeze şi să asculte doar de un
singur om, Komondorul este ataşat
în mod egal de toată familia stăpânului. Pe vremuri, Komondorul nu
păzea numai cireada condusă în
munţi, ci toată împrejurimea stânei,
animalele de acolo şi familia ciobanului.

Komondor. Are obiceiul să se retragă într-un loc, de unde are controlul vizual asupra întreg teritoriului
păzit şi la primul semn de pericol
este prezent şi ia măsuri pentru îndepărtarea acestuia fără ezitare.
Atacul lui este lipsit de zgomot şi vine implacabil: îşi doboară
adversarul intrus prin forţa corporală şi, dacă acesta mişcă, îl imobilizează prin puterea muşcăturii.
Din păcate, această sârguinţă în
a asigura securitatea propriului
său teritoriu a dus şi la apariţia
unor nedorite istorii cu final
tragic, deoarece scopul lui nu
este să omoare, ci doar să imobilizeze intrusul.
Văzând modul cum atacă, o persoană din exterior ar putea
să creadă că este foarte periculos
să ţinem un asemenea câine lângă
casă. Cu toate acestea, Komondorul exclude cu toată fiinţa lui orice
atac şi violenţă la adresa celor pe
care-i cunoaşte.
Având în vedere mărimea sa

şi felul cum îşi atacă adversarul, pe
parcursul selecţiilor efectuate în
timp au fost eliminate acele exemplare care nu au respectat “regulile
casei”. Putem spune că, în conformitate cu toate regulile chinologiei
contemporane, este un câine de familie nemaipomenit. Trebuie însă
să-i asigurăm un spaţiu suficient
pentru mişcare, nefiind admisă şi
nici recomandată legarea lui la lanţ
sau creşterea sa în ţarc.
Să avem grijă să-l creştem cu
multă dragoste şi afecţiune, respectându-i nevoile. Dacă îi asigurăm o
îngrijire corespunzătoare, Komondorul îşi merită din plin titlul de
„Regele câinilor”, rămânând un
prieten şi paznic credincios al întregii sale familii.
Coordonarea regulilor de selecţie, creştere şi îngrijire a Komondorului sunt fixate de către Clubul
Komondor din Ungaria.
Pentru informaţii suplimentare, doritorii pot găsi date pe pagina web www.komondorklub.hu.

Ar prinde şi vrabia,
dac-ar putea să zboare!
Câinele Komondor nu necesită un dresaj ieşit din comun, pur
şi simplu ştie instinctiv tot ce trebuie să ştie, dar nici nu trebuie să
pretindem altceva de la el. Nu este
necesar să-l trecem prin cursuri
speciale pentru pază şi apărare,
aceste însărcinări îndeplinindu-le
din instinct. Aşa cum ne putem da
seama şi din descrierile de mai sus
datate din secolul al XIX-lea, ciobanul putea să se lase liniştit în
seama Komondorului, atât în ceea
ce privea propria lui siguranţă, cât
şi cea a turmelor sale, pe care le
apăra de lupi şi de haiduci chiar şi
în cele mai periculoase zone.
Komondorul îşi apără teritoriul până la sacrificiu, nu cunoaşte
noţiunea de frică. Nu lasă să intre
pe teritoriul păzit de către el nici o
fiinţă vie. „Chiar şi vrabia ar prindeo, dacă ar putea să zboare!” - auzeam de la un crescător de
mai - iunie 2012
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• În nordul Siberiei, acasă la strămoşul
ancestral al câinilor crescătorilor de reni

Gata pentru sacrificiul suprem
de Erdélyi Péter

M

ărturisesc că am coborât cu mari reţineri
din maşină, când am
văzut că şase câini Laika ai păstorilor de reni se îndreptau mârâind înspre mine. Ştiam din cărţile pe care
le consultasem că aceşti câini sunt
pregătiţi să-şi apere cu fervoare domeniul, fiind câini de pază înnăscuţi. Aveam să aflu însă extrem de
curând că sunt şi foarte inteligenţi
şi sociabili, pentru că au înţeles rapid că sunt prietenul stăpânului lor
şi, din momentul în care m-am dat
jos din maşină şi până când mi-am
luat rămas bun de la ei, nu s-au mai
despărţit de mine, gudurându-se în
aşteptarea unei recompense. Până
la urmă, câinii laika sunt animale
simpatice.
În traducere, numele lor înseamnă “lătrător”, asta în ciuda
faptului că sunt câini destul de tăcuţi. De fapt, glasul lor se aude, puternic şi vibrant, doar în situaţii extreme.
Numărul de exemplare existente pe
plan mondial este destul de mare.
Pe malurile râului Ob din Siberia,
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• Câinii siberieni Laika - în traducere, numele lor înseamnă ”lătrător”
populaţiile de localnici hantik şi manysik cresc o varietate de Laika ce
pare să fie strămoşul ancestral al
acestei rase.
Câinii băştinaşilor au o serie
de caracteristici deosebite, dar, în
mod paradoxal, nici una dintre acestea nu se datorează intervenţiei
conştiente a crescătorilor lor. Selecţia artificială făcută de om a
afectat prea puţin exemplarele acestei rase. Cu alte cuvinte, Laika s-a
adaptat în mod natural la pustietăţile mediului siberian. Având în vedere că nu este un animal pretenţios,
fiind şi extrem de rezistent, practic
nu are concurenţă pe întreaga întindere a Siberiei.
Fiind un câine extrem de
atent, mobil şi foarte deştept, Laika
este foarte bun pentru vânătoare.
În ciuda faptului că este un animal
cu personalitate, adesea încăpăţânat, dacă stăpânul său îi oferă
afecţiunea necesară şi are un comportament ferm, sigur pe el, Laika

devine un animal ascultător. Băştinaşii din taiga sunt vânători recunoscuţi, însă fără ajutorul câinilor
Laika nu ar fi capabili să doboare
vânatul de talie mare - aceste canide de talie medie sunt adversari
de temut chiar şi pentru fiorosul urs
brun.
Deoarece arealul lor e foarte
vast, întinzându-se pe întreaga suprafaţă a Siberiei de Nord, există
multe varietăţi locale. Culoarea robei variază de la negru spre nuanţe
de gri, până la alb, dar pot fi întâlnite şi culori roşcate sau bălţate.
Faţa lor expresivă şi simpatică este
brăzdată de o mască specifică.
Ceea ce m-a surprins cel mai
mult a fost ataşamentul câinilor Laika faţă de stăpân. De exemplu, Rôt
aştepta în fiecare zi plin de nerăbdare să se întoarcă micul lui stăpân
Andriuşa, să-l tragă pe copil cu sania, iar Kormos nu se lăsa dezlipit de
stăpânul său, Andrei, jucându-se tot
timpul numai la picioarele acestuia.
mai - iunie 2012
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Căpuşele - risc major pentru
sănătatea animalelor de companie
de dr. Levente Weisz

Căpuşele sunt paraziţi extrem de întâlniţi în natură, care se fixează pe
suprafaţa tegumentului mamiferelor cu al căror sânge se hrănesc. Ele reprezintă un pericol însemnat pentru sănătatea animalelor de companie, fiind vectori
pentru transmiterea unor boli grave, cu efecte incurabile sau foarte greu de
vindecat.

D

in punct de vedere taxonomic, căpuşele fac
parte din aceeaşi subclasă cu scorpionii şi păianjenii, respectiv subclasa Acarina, clasa
Arahnide.
Căpuşele sunt paraziţi hematofagi (care se hrănesc cu sânge)
cu un apetit insaţiabil şi pot parazita
o singură gazdă timp de câteva zile,
dacă nu sunt îndepărtate. Cele mai
multe cazuri de infestări cu aceste
căpuşe se produc primăvara şi vara
(până toamna târziu). Înţepăturile
lor sunt indolore (animalul nu simte
când acestea înţeapă pielea). Speciile cele mai frecvent întâlnite la
animalele de companie sunt Rhipi-

cephalus sanguineus, Ixodes ricinus
şi Dermacentor reticulatus.
Bolile transmise de căpuşe
pot fi foarte grave, printre acestea
numărându-se boala Lyme - Borelioza (Borellia burgdorferi), babesioza, anaplasmoza, hepatozoonoza, Erlichioza şi boala denumită
”Febra pătată a Munţilor Stâncoşi”
(rickettsioză, produsă de Rickettsia
rickettsi). Un câine parazitat de căpuşe prezintă simptomatologie variată, ducând de la o anemie uşoară
la una severă, sau, în cazuri mai
grave, de la paralizie la una dintre
bolile de mai sus, în cazul în care
căpuşa era purtătorul agentului patogen la bolii respective.

• Căpuşa comună (Ixodes ricinus)
Căpuşele atacă mai ales dimineaţa şi seara, evitând lumina directă a soarelui, fiind paraziţi lu-

Cum scăpăm câinele de căpuşe
Dacă alegem îndepărtarea manuală a
căpuşelor, vom proceda diferit, în funcţie de gradul
de maturizare al exemplarului parazit. Astfel,
căpuşele în fază de larvă sau de nimfă se pot
îndepărta cu ajutorul unui ac de seringă, prin dislocarea cât mai de la bază. Exemplarele adulte
se îndepărtează prin prinderea tegumentului cu o pensetă specială, care, după 30 de
secunde, se trage uşor pentru a forma o
„cută” a pielii ce provoacă desprinderea
căpuşei. Nu trebuie să uităm însă faptul că,
prin manipulare incorectă, putem provoca
îmbolnăvirea câinelui, motiv pentru care se
recomandă ca operaţiunea de toaletare să fie
efectuată cu maximă atenţie.
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acifugi. Din această cauză, ele colul contaminării cu căpuşe, se repreferă zonele corporale ferite de comandă examinarea atentă a anirazele solare directe (locuri
malului după fiecare plimO
în care trebuie să le
bare în aer liber şi
căpuşă nu se va
căutăm în primul
igienizarea lui postdetaşa de gazda ei
rând, atunci când
factum (îndepăr taverificăm animalul înainte de a termina să se rea eventualelor
hrănească. Nu aplicaţi pe
de paraziţi). În
căpuşe
după
zona în care se află căpuşa
procesul de hrăprinderea acesbeţe de chibrit aprinse, ojă, tora de tegunire, căpuşa fialcool sau alte substanţe
trează sângele
ment) cu ajutorul
gazdei printr-o teh- chimice. Aceste metode nu unor pipete ansunt eficiente şi pot să
nică aparte, asitiparazitare (Adrănească animalul
milând elementele
vantix, Fiprex) sau
gazdă.
sanguine şi repompând
cu ajutorul unor meîn capilare plasma sangutode cu acţiune profilacină aproape golită de proteine, ceea
tică, repelentă (la câini –
ce facilitează îmbolnăvirea organis- zgărzile Kiltix sau Foresto, iar la
mului gazdă, dacă parazitul este pisici - zgarda Foresto).
purtător al unor germeni microbieni.
Recomandare: nu este perCu cât parazitează mai mult mis să îndepărtăm căpuşele
organismul gazdă, cu atât creşte şi folosind creme sau cu
riscul transmiterii agenţilor patogeni. mâna, prin rotirea lor
Din această cauză este foarte im- sau prin apăsarea lor
por tantă îndepărtarea cât mai ra- cu pulpele degetepidă a căpuşelor şi folosirea produ- lor, deoarece creşselor antiparazitare cu acţiune tem riscul infesrepelentă (care nu permit căpuşei tării animalului
să înţepe gazda şi să se hrănească). cu agenţi paPentru a elimina complet peri- togeni.
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Descriere
morfologică
În general, căpuşele tinere au şase picioare (trei perechi), iar cele mature au patru
perechi, deci opt picioare. Sunt
acarieni de dimensiuni mici, însă,
la o examinare mai atentă, pot fi
văzute cu ochiul liber, chiar dacă
nu s-au hrănit. Masculii au corpul
rotunjit, de culoare neagră sau
maronie, iar femelele sunt mai
mari, negre, cu abdomenul roşu. Singura
cale de a infecta o
nouă gazdă este contactul fizic (căpuşele
nu sar, nu zboară, dar
se ataşează foarte uşor
şi rapid de corpul victimei, atunci când acesta
trece prin imediata lor
apropiere).
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A(r)mata
lui Baiazid,
„spaima”
trofeelor
• Povestea canisei de Fila Brasileiro de pe malul Mureşului
de Sandra Stoler

Amata, o femelă de cinci ani din canisa arădeanului George Cosmin
Lupşa, este considerată cel mai valoros Fila Brasileiro existent în Europa şi al
doilea în lume. În faţa acestor performanţe, titlurile de campioană naţională în
cinci ţări (România, Ungaria, Croaţia, Danemarca şi Cehia) parcă pălesc, nedrept.

E

ste impunător, dominant şi
a fost înzestrat cu forţa
şi curajul unui luptător.
La baza originii acestui câine stau
două însuşiri de căpătâi: statornicia
şi un puternic instinct de protecţie.
Acum câteva sute
de ani, mai
exact

în secolul XVII, strămoşii lui au fost
„strămutaţi” în Brazilia, de către colonizatorii spanioli şi portughezi. Datorită tenacităţii şi capacităţii lor de
urmărire, aceşti câini au fost „reprofilaţi” ca vânători de jaguari şi paznici de moşii. De atunci şi până în
zilele noastre, Fila Brasileiro, cunoscut şi ca Mastiff-ul Brazilian, a rămas acelaşi brav apărător, dur, în
esenţă, dar atât de blând şi maleabil cu familia sa. Pentru el, cuvântul
stăpânului e lege. Este gata oricând
şi cu orice preţ să-i apere pe cei pe
care i-a amuşinat de mic şi să păzească locurile ce-i poartă mirosul
şi îl fac să se simtă acasă.
Apărător pur sânge, gata de
„misiune”, Fila dintr-o canisă din
Arad a învăţat de timpuriu că victoria în luptă se referă şi la triumful din
ringurile competiţiilor chinologice.

Câinii stăpânilor fermi
George Cosmin Lupşa a
fost „cucerit” de Fila Brasileiro
în urmă cu zece ani. Trăsăturile excepţionale ale
rasei l-a împins să
înfiinţeze canisa Zafer.
mai - iunie 2012

Arădeanul spune că Fila Brasileiro
are nevoie de un stăpân ferm,
această rasă nefiind recomandată
novicilor. „Fila Brasileiro sunt cei
mai buni câini de pază. Au o personalitate puternică şi sunt potriviţi
unei persoane experimentate. Nu
este un câine uşor de dresat şi cu
toate astea este extrem de ataşat
de stăpân“, a precizat Lupşa.
Cuvântul „fila“ înseamnă a
„înhăţa“ şi duce cu gândul la abilităţile de pază şi apărare ale câinilor
din această rasă. Fila Brasileiro e
cald şi afectuos cu stăpânul său,
însă prezenţa străinilor îl tensionează, sentiment pe care nu se sfieşte
să îl arate, neezitând să te taxeze
când îi încalci teritoriul. E lesne de
înţeles de ce „tratament“ ar avea
parte musafirii nepoftiţi.

Campionii din Arad
Câinii arădeanului Lupşa au
un palmares impresionant: zeci de
titluri şi trofee, obţinute în ţară şi
peste hotare. Împătimitul crescător
spune despre ei că sunt cei mai
arbitraţi câini din rasa Fila Brasileiro
din România, iar dovada este expusă în „vitrina“ patrupedelor. Un perete de câţiva metri, încărcat de
cupe, titluri, diplome şi poze înrămate spune totul despre per formanţele câinilor săi.
În spaţiul generos al curţii
arădeanului îşi fac apariţia campi31

onii. Câinii cu ochii migdalaţi şi pasul apăsat caută să adulmece locul
necercetat de câteva ore. Au un
lătrat unic, armonios. Stăpânul îi
prezintă: Amata şi Baiazid, “specialişti” în expoziţii chinologice.
Amata, o femelă de cinci ani
şi patru luni, are la activ 45 de titluri
câştigate! A obţinut certificate de
aptitudini: BOB, CAC, CACIB şi a devenit campioană europeană în Slovenia, în anul 2010. Un an mai
târziu, la World Dog Show Paris,
Amata a convins arbitrii exigenţi că
merită titlul de RCACIB şi a devenit
vicecampioană mondială. Frumoasa femelă a mai fost desemnată
campioană naţională în România,
Ungaria, Croaţia, Danemarca şi
Cehia.
Din urmă a venit Baiazid, puiul Amatei, un alt campion înnăscut,
acum în vârstă de trei ani. Acesta
are nu mai puţin de 17 titluri de cel
mai bun al rasei, 12 titluri CACIB şi
peste 30 de prezenţe la expoziţii
internaţionale. Tot canisa Zafer l-a
„produs” şi pe Casap, care are în
prezent un alt stăpân şi care a fost
deja ales de 20 de ori cel mai frumos pui, la diferite expoziţii.
Nu demult, „familia“ Zafer a
mai primit un membru, o femelă al
cărei nume este predestinat trofeelor. „Pe Madame Di Casa Il Vulcano
am adus-o tocmai de la Parcul
Naţional Vezuviu. În viitor, cu ea se
vor împrospăta liniile rasei şi, astfel,
valoarea câinilor va
creşte”, a explicat
arădeanul Lupşa, îndrăgostit iremediabil de această rasă.

Fila Brasileiro, răbdător, partener de joacă al copiilor

Fidel ca un Fila Brasileiro
În timpul liber, patrupedele îşi
încarcă „bateriile” înconjurate de
cei dragi. Fila Brasileiro sunt „familişti“ convinşi, companioni dedicaţi
care vor să fie răsplătiţi cu atenţie.
Profundul devotament al acestei rase canine a dat naştere unui proverb: „Fidel ca un Fila Brasileiro”,
spune un proverb brazilian.
Netoleranţi cu străinii, Fila
Brasileiro dau dovadă de multă răbdare ca parteneri de joacă ai copiilor. Acceptă şicanele celor mici,
sunt înţelegători şi protectori cu ei.
Când cele două fetiţe ale familiei

Lupşa, Iana Maria şi mezina Giulia
Cosmina, însoţite de mama lor intră
în „scenă”, cheful de joacă e maxim.
Sunt cuprinşi de entuziasm şi aşteaptă să fie dezmierdaţi. Patrupedele se comportă cu cele două
fetiţe ca şi cu nişte bibelouri. În ciuda dimensiunilor şi a forţei care, în
mod normal, ar produce pagube, masivele animale au simţul măsurii în
relaţia cu măruntele Iana şi Giulia.
„Fila Brasileiro este prieten
cu copiii. De multe ori, când Amata
intră în casă exact când cele două
fete se joacă, se opreşte şi se întoarce cu burta în sus, pentru a nu
le speria. E extrem de amuzantă”,
povesteşte, zâmbind, arădeanul.

• Prima însemnare
despre câini asemănători
cu tipul modern de Fila
datează din anul 1671.
Cu toate acestea,
primul standard al rasei
a fost elaborat în 1946.
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Pregătirea campionilor
Creşterea şi formarea câinilor
Fila Brasileiro pentru expoziţii implică un program complex, specific
raselor cu temperament puternic.
Puiul începe dresajul la trei luni, după care este obligatorie socializarea, pentru că Fila Brasileiro, spre
deosebire de alte rase, e prea puţin
îngăduitor cu alte animale şi veşnic
bănuitor cu persoanele străine.
Proprietarul canisei Zafer e
convins că respectarea programului
este extrem de importantă în formarea câinilor campioni şi în menţinerea tonusului acestora: „De
câteva ori pe săptămână trebuie să
mă ocup de fiecare câine în parte.
Ei învaţă reguli de disciplină şi mersul în lesă de mici, pentru ca mai
apoi să aprofundeze mersul liber,
fără lesă, să deprindă reguli de
comportament în societate şi dresaj
specific expoziţiilor de ring”. De asemenea, în cazul câinilor Fila Brasileiro se adoptă un dresaj pentru
controlarea agresivităţii.
În camera trofeelor, o bandă

Amata, un Fila Brasileiro vicecampion mondial
mitul crescător de Fila Brasileiro a
optat deja pentru expoziţiile chinologice ale primăverii. În luna mai,

Amata, Baiazid şi Madame vor evolua în ringurile din Salzburg (Austria), iar apoi vor aştepta aplauze

• Câinii cu care
se mândresc
chinofilii brazilieni
nu sunt însă admişi
în unele ţări,
precum Marea Britanie,
din cauza
temperamentului lor.
specială de alergat îi aşteaptă la
antrenamente pe membrii „familiei
Zafer”, iar campionii au parte şi de
un regim alimentar strict - pentru a
se dezvolta armonios, patrupedelor
le sunt administrate vitamine şi calciu, esenţiale pentru ca scheletul osos să susţină masa musculară.
Acum, câinii Fila Brasileiro din
canisa arădeană sunt pregătiţi să
urce din nou pe podium. Îi aşteaptă
competiţii de mare anvergură şi alte
trofee urmează să strălucească în
„vitrina Zafer”, mai ales că împătimai - iunie 2012

Caracteristicile rasei

Cea mai răspândită teorie despre formarea rasei susţine că Fila
Brasileiro a rezultat din încrucişări între Mastiffi englezi vechi, Bloodhound şi Bulldogi de tip medieval. Înălţimea câinelui Fila Brasileiro la
nivelul greabănului este de 65-75 de centimetri.
Greutatea corporală poate fi cuprinsă între 41 şi 50 de kilograme,
dar unii masculi pot fi chiar mai grei. Câinele Fila Brasileiro are pielea
flască (lăsată în jos pe corp) şi capul masiv. Această rasă este recunoscută şi pentru excepţionala capacitate olfactivă.
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Micii irlandezi din „Războiul urechilor”
• Crearea raselor de terrieri din Norwich şi Norfolk
de Ujlaky Brigitta

F

ormarea raselor de terrieri
Norwich şi Norfolk a avut
loc în jurul secolului al XIXlea, pe fondul problemelor create
de înmulţirea necontrolată a rozătoarelor într-o Anglie urbanizată,
aflată în plină dezvoltare agricolă şi
industrială. Siliţi să combată un inamic de talie mică, dar extrem de insistent, care le ataca bunurile doar
în timpul nopţii, ascunzându-se în
adăposturi greu accesibile, săpate
în pământ, localnicii din zona Norwich au descoperit cu bucurie că
terrierii de talie mică au parte de un
real succes în lupta împotriva acestor dăunători insidioşi care le distrugeau recoltele adunate în
hambare.

34

De la bun început, crescătorii
acestor câini au ţintit câteva caracteristici precise: terrierii de Norwich
trebuiau să aibă talie mică, trup
agil, care să încapă în locuri greu
accesibile, îndrăzneală şi rezistenţă
în urmărirea vânatului, plus un corp
acoperit cu păr des, rezistent la
condiţiile meteo caracteristice zonei. Tocmai datorită acestor caracteristici, micii terrieri cu păr roşcat
au căpătat o tot mai mare popularitate în rândul vânătorilor care obişnuiau să-şi urmărească vânatul
călare, astfel că, pe lângă creşterea
cailor, aceştia au început să se
dedice creşterii şi perfecţionării noii
rase canine.
Au efectuat astfel o serie de încrucişări controlate între rase, cu
scop declarat de ameliorare: cu terrierul irlandez (pentru calitatea părului şi pentru corectarea culorii), cu
rasa Cairn şi Yorkshire Terrier (pentru păstrarea taliei mici), precum şi
cu exemplare din rasa Bedlington
Terrier (pentru accentuarea temperamentului vioi şi îndrăzneţ), încrucişări care au avut rezultatul scontat,
dar au şi afectat într-o oarecare măsură calitatea firului de păr. În fine,
în seria de încrucişări s-a adăugat şi
rasa Stafforshire Bull Terrier, rezultatul fiind apariţia exemplarelor de
astăzi, cu constituţie robustă şi pline de temperament.

Naşul
„vânătorului de şobolani”
Unul dintre cei mai renumiţi
crescători de Norwich Terrier a fost
Frank Jones, angajatul unui prosper
crescător de cai din acea perioadă.
Era atât de renumit pentru rezultatele sale, încât negustorii din acele
vremuri nu cumpărau de la acesta
doar cai, ci şi aceşti câini roşcaţi,
cunoscuţi pe atunci sub numele de
Jones Terrier.
Rasa s-a răspândit foarte repede
în rândul studenţilor bogaţi şi eleganţi, care, ca un mijloc de petrecere a timpului liber, organizau concursuri
de vânătoare de şobolani cu ajutorul acestor câini. Partidele de vânătoare se desfăşurau după reguli
foar te simple: era declarat învingător stăpânul terrierului care reuşea
să prindă cei mai mulţi şobolani
dintr-un teritoriu bine delimitat, întrun anume interval de timp. Datorită
acestei mode de loisir cu largă răspândire în epocă, Jones s-a îmbogăţit de pe urma comerţului cu câini.
În anul 1904, când Jones a fost
invitat să ofere un nume acestei
rase, a ales, din patriotism local, să-i
spună Norwich Terrier. Cu toate
acestea, clubul Kennel din Anglia a
standardizat rasa abia în anul
1932, acesta fiind şi anul când rasa
mai - iunie 2012

a fost recunoscută oficial de asociaţia chinologică internaţională.

Urechile fac diferenţa!

Poze: Ujlaky Brigitta şi dr. Lányi Gábor

Iniţial, crescătorii nu au pus accent pe forma şi poziţia urechilor la
exemplarele de terrieri, fiind consideraţi demni reprezentanţi ai rasei
atât câinii cu urechi vigile (ridicate),
cât şi cei cu urechile lăsate, adeseori în acelaşi cuib înregistrându-se
prezenţa puilor din ambele categorii. Mai târziu, când creşterea
acestor câini a căpătat amploare, în
încercarea de a standardiza rasa,
s-a produs o schismă între crescători, mulţi dintre aceştia avansând
ideea că numai câinii cu urechi vigile ar trebui acceptaţi ca demni reprezentanţi ai rasei. Dar aceştia
n-au reuşit niciodată să-i convingă
pe aceia care militau pentru selecţionarea câinilor cu urechi lăsate
drept exemplare standard de Norwich Terrier.
Istoria consemnează această
aprinsă controversă între crescători
printr-o denumire cu rezonanţe
ironic-amuzante: „Războiul urechilor”. Acesta a durat vreme înde-
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lungată şi, ca orice război, a făcut
victime în cele mai nedrepte şi surprinzătoare moduri. Adeseori, un arbitru de expoziţie se lăsa influenţat
de propria sa apartenenţă la una sau
alta dintre grupări şi favoriza exemplarele din acea categorie, deşi pe
atunci standardul rasei nu făcea
diferenţă între exemplare.
Scindarea terrierilor în două rase
individuale se datorează lui Marion
Sheila Macfie. În 1964, aceasta a
propus clubului Kennel să înregistreze exemplarele cu urechi ridicate
ca făcând parte din rasa Norwich,
iar exemplarele cu urechile lăsate
ca aparţinând rasei Norfolk Terrier ca o curiozitate, în 1965, primul
titlu al nou-născutei rase Norfolk a
fost acordat unor exemplare care
obţinuseră anterior acelaşi titlu în
cadrul rasei Norwich.
Astăzi, cele două rase se disting
nu numai prin poziţia urechilor, ele
fiind diferite şi după habitatul lor,
după felul în care se mişcă şi după
aspectul exterior al corpului.
Şi ca să încheiem într-o notă amuzantă această controversă, să
amintim diferenţierea plină de umor britanic pe care a dat-o la un moment

Câinele copiilor
Dincolo de orice diferenţiere
care ţine de standardele celor
două rase canine, atât terrierii de
Norfolk, cât şi cei de Norwich sunt
consideraţi astăzi, în egală măsură, câini ideali pentru oricare
familie. Sunt foarte prietenoşi,
vioi, drăguţi şi întotdeauna gata
de joacă, de aceea sunt foarte
potriviţi în familiile cu copii.
dat unul dintre pasionaţii crescători:
„Atunci când face o ispravă, cu urechile sale ridicate, Norwich-ul pare
că spune mândru: «Vezi? Ia uite ce
am făcut!»... Pe când în aceeaşi
situaţie, Norfolk-ul, cu urechile sale
pleoştite, pare a zice: «Şi acum? Ce
mai pot oare să fac?»”.

Comportament şi
caracteristici
Terrierii sunt foarte ageri şi mereu atenţi, dar nu latră niciodată fără un
motiv anume. Creşterea lor este facilă, datorită temperamentului lor
echilibrat. Dacă sunt plimbaţi suficient, pot fi crescuţi chiar şi într-un
apartament. Terrierii de Norwich şi
Norfolk sunt animale foarte afectuoase faţă de stăpân, dar nu agreează să fie ţinuţi prea mult în braţe.
Nu sunt pretenţioşi, dar apreciază
mai mult o plimbare în natură, pe
câmp sau în pădure, decât leneveala pe pat. Sunt câini de talie mică,
foarte ageri, cu picoare scurte, dar
foarte puternice şi cu o constituţie
robustă. Botul este scurt, ochii sunt
migdalaţi, închişi la culoare, cu o expresie inteligentă a feţei. Coada este
purtată în sus, iar părul de pe corp
este sârmos, cu păr abundent pe
abdomen, de culoare roşcată, galben-pai, negru-ruginiu sau diferite
nuanţe de gri. La nivelul capului şi
al urechilor, părul este mai scurt şi
mai mătăsos. În jurul gâtului, părul
este mai lung şi mai zburlit. Având
părul sârmos, nu necesită pieptănare zilnică, fiind suficientă o pieptănare ocazională. Înălţimea la
greabăn este de 25-26 de centimetri, greutatea corporală fiind între 5
şi 7 kilograme.
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KOOIKERHONDJE
• Vânătorul de raţe olandez
de Szakácsné W. Andrea şi Szakács Vivien

Conform catalogării Federaţiei Chinologice Internaţionale, Kooikerhondje face parte din grupa a VIII-a a raselor de câini, fiind încadrat în familia
Retrieverilor, a câinilor de apă. Este un câine pentru sport şi pentru însoţire,
fiind folosit îndeosebi la vânătoarea de raţe (apariţia sa în Olanda fiind atestată
începând cu secolul al XVI-lea).

Î

n anul 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, baronesa olandeză
van Hardenbroek, care îşi avea domeniul în oraşul Ammerstol, a hotărât să se dedice salvării acestei
rase de câini destinate vânatului cu
pene, care dispăruse aproape în totalitate din Ţara Lalelelor. Aventura
recreării noii rase canine a început
cu o femelă pe nume Tommy, găsită
de unul dintre servitorii baronesei la
o fermă din regiunea Friesland. Tommy
este considerată astăzi „mama”
rasei Kooikerhondje.
În anul 1966, clubul olandez
Kennelklub (Raad van Beheer) a recunoscut temporar rasa,
statut permanentizat în
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anul 1971. Kooikerhondje este un
câine folosit pentru vânătoarea de
raţe, având sarcina să dirijeze păsările spre momeală.
În timpul vânătorii, câinii nu
au voie să atace păsările, ci trebuie
să se mişte liniştit între momeli,
atrăgând sau îndreptând raţele pe
direcţia potrivită pentru ca acestea
să cadă în capcană.

Aspect şi caracteristici
Exemplarele din rasa Kooikerhondje au nuanţa portocaliu-roşcat (cu nelipsitul „pieptar” de
culoare albă), cu un corp robust, a
cărui constituţie se poate încadra
într-un pătrat. Talia ideală a câinilor
din această rasă este de 40 de cen-

timetri la greabăn la masculi şi de
35 de centimetri la femele, cu o
greutate variind între 9 şi 11 kilograme. Datorită rezistenţei lor deosebite, Kooikerhondje nu se prezintă
prea des în cabinetele veterinare cu
probleme de sănătate. Bolile genetice, ca de exemplu epilepsia sau
luxaţia rotulei, sunt, de asemenea,
foarte rare.
În mişcare, câinele îşi ţine capul orientat în sus, iar coada (bine
îmbrăcată cu păr) pe aceeaşi linie
şi nivel cu capul sau chiar mai sus.
Pe vârfurile urechilor are nişte smocuri caracteristice de peri lungi şi
negri, denumiţi în limbaj popular
„cercei”. La expoziţii, câinii sunt
expuşi cu părul netuns, netrimat
(proprietarul nu are altceva de făcut
decât să pieptene bine câinele
înainte de expoziţie şi înainte de
prezentarea acestuia în faţa arbitrului). Dresajul din ring reprezintă şi el
o parte importantă din pregătirea
pentru expoziţie.
Este o rasă cu exemplare
foarte active, vigile, care nu fac
gălăgie foarte mare şi sunt mereu
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sigure pe ele. Kooikerhondje sunt
câini foarte prietenoşi, învaţă foarte
uşor şi se ataşează foarte tare de
stăpân. În cazul în care ne dedicăm
creşterii acestor câini trebuie să ne
asigurăm că vom avea exemplare
foarte bine educate. Deoarece în
afara sezonului de vânătoare câinii
din această rasă nu-şi abandonează instinctul de vânător, ei rămân
mereu activi, explorând mereu pentru depistarea şi vânarea micilor
dăunători cu blană.
Ca animal de companie,
Kooikerhondje este un câine spor tiv, care execută comenzile cu maximă plăcere, este energic, atent şi cu
foarte mult chef de muncă. Învaţă
foarte repede, putând fi motivat
uşor prin oferirea de recompense
după executarea comenzilor. Este
un câine foarte ataşat stăpânului şi
necesită multă afecţiune şi atenţie
din partea acestuia.

Experienţă de crescător
Ca experienţă personală cu
câinii din această rasă, mărturisesc
că am fost atrasă de ei încă de când
i-am văzut pentru prima oară, la o

expoziţie din străinătate. Sunt nişte
câini foate plăcuţi la înfăţişare, veseli, plini de enegie, care insuflă
bună-dispoziţie şi mult optimism.
Am început prin a căuta cât mai
multe informaţii despre rasă şi, pentru că mi-a plăcut ce am aflat, după
un an de schimburi de scrisori, am
procurat primul exemplar din această rasă, un mascul extrem de reuşit
şi foarte jovial, din canisa olandeză
Manusia’s. Cu alte cuvinte, un „vânător de raţe olandez” get-beget. Ulterior, ne-am gândit că ar fi mai bine
să avem o pereche, aşa că am procurat şi o căţea, foarte frumoasă,
din canisa cehă Plouznické.
Fiica mea, proprietara acestori câini, mă ajută foarte mult în
pregătirea lor pentru expoziţie. Ea
face dresajul celor două exemplare,
sacrificându-şi timpul liber pentru a
conduce câinii în ringul de prezentare. Pentru început am obţinut
rezultate foarte bune şi sper că la
anul vom avea şi primul cuib de
Kooikerhondje. Ţelul nostru este să
obţinem şi să creştem câini cu un
temperament plăcut, cât mai echilibrat, care să le ofere clipe pline de
bucurie viitorilor lor stăpâni.

De unde vine denumirea
Kooikerhondje sunt câini
folosiţi încă din secolul al XVI-lea
de către vânătorii olandezi pentru a
atrage şi goni raţele spre aşa-numitele „kooien” (cuşti în formă de
canal, cu o capcană la un capăt),
loc din care vânătorul (denumit
„Kooiker”) le putea colecta uşor. Pentru că erau folosiţi de Kooiker-i, cei
care foloseau această tehnică,
câinii au primit, prin contagiune,
denumirea „Kooikerhondjes” (câinii vânătorilor de raţe).

Câine de „şcoală olandeză”
Deşi nu au fost recunoscuţi ca rasă distinctă în întreaga
lume, câinii Kooikerhondje, ai vânătorilor de raţe, au foarte populari printre olandezi în secolele
XVII-XVIII, ei apărând şi în picturile
pe teme cinegetice ale marilor
maeştri ai picturii olandeze Rembrandt şi Jan Steen.
mai - iunie 2012
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Baba şi mitraliera. Probabil
de Anca Zoe Georgescu
BABA. Baba e o babă de câine: foarte bătrână, senilă, aproape
oarbă, puţin frumoasă spre urâtă
foc. Se ia după orice umbră, păşeşte puţin, uită de ce merge, se opreşte, stă sau se întoarce. Nu latră, nu
păzeşte, abia mănâncă, nu se joacă, n-are nevoie de ajutor decât,
poate, dacă vrei, când uită unde
merge şi îi prinde bine să mergi lângă ea ca să-ţi vadă umbra şi să se
ia după tine spre un loc mai ferit din
casă. Va muri în curând.
Baba e, deci, un câine inutil.
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Aşa s-au gândit şi stăpânii ei. Şi au
lăsat-o pe o stradă oarecare din Cluj.
Baba e un câine abandonat. La Cluj, în
fiecare lună sunt părăsiţi 200-300
de moşi, babe, tineri sau infanţi.
Câini de care nu avem nevoie. Într-o
cutie de carton în faţa unui cabinet
veterinar, într-o sacoşă de plastic pe
malul Someşului, legaţi lângă un
bancomat sau aruncaţi din maşină.
Trăsătura lor comună - nu protestează,
nu dau în judecată, nu pedepsesc, nu
mor de la sine.
Bine. Sunt fiinţe inferioare.
Se vor ocupa de ei fiinţele superioare. Iuliana Zuber e una dintre ele. E

medic veterinar şi conduce organizaţia Nuca Animal Welfare din Cluj.
Vorbeşte mult la telefon, nu vorbeşte urât despre nimeni. Nu vrea să
vorbească despre serviciul de ecarisaj din Cluj, despre Primărie, despre alţi medici cu care lucrează. Cel
mai important e să fie câinii bine.
Sunt atât de mulţi câini cărora le e
rău, încât nu mai rămâne timp de
vorbit despre altele.
De exemplu, despre proiectul
pe care Nuca Animal Welfare l-a depus la Primărie anul trecut. E un
program de gestionare a populaţiei
canine din Cluj şi, odată aprobat de
Primărie şi Consiliul local, presupune înfiinţarea unui registru local de
evidenţă a câinilor cu stăpân. Adică
oricine are câine să fie obligat să-i
pună un microchip cu numărul notat într-un registru unic, aşa încât să
poată fi oricând identificaţi şi câinele, şi proprietarul lui. Mai ales atunci când proprietarul hotărăşte că
animalul nu mai foloseşte la nimic
şi îl aruncă.
Apoi, programul mai prevede
ca orice proprietar de câine care nu
merge la expoziţii şi concursuri, să-şi sterilizeze câinele, ca să nu mai apară
între şase şi doisprezece pui de
două ori pe an, doar de la un singur
câine, fiinţe nefolositoare, de dat la
gunoi. Iuliana Zuber spune că, prin
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aplicarea riguroasă a programului,
în doi-trei ani numărul câinilor abandonaţi într-o lună va scădea la mai
puţin de 50.
MITRALIERA. Proiectul a fost
depus la Primărie în octombrie
2011. Redepus în decembrie. Niciun răspuns, nicio-ntrebare, un telefon, un e-mail. „Vom încerca în
continuare să obţinem o audienţă
sau ne vom adresa instanţei ca să
obligăm autorităţile măcar la un
răspuns”, spune Iuliana Zuber. Deocamdată nu găseşte timp pentru
asta, 200 de câini părăsiţi în fiecare
lună nu-i lasă timp pentru mai nimic.
Ceva mai mult timp de vorbă
şi curajul rostirii adevărului le are
Kuki Bărbuceanu, coordonator de
proiecte al Fundaţiei Vier Pfoten. El
a avut suficient contact cu autorităţile centrale şi explică simplu: „La
noi, o idee bună nu-i un lucru bun”.
Acum trei ani, o lege naţională pentru câini a ajuns la Senat şi
a ieşit de-acolo având prevăzută
sterilizarea ca măsură optimă de
gestionare a populaţiei canine. E
cel mai uman gest din toate gestu-

rile inumane pe care le facem la
adresa inferiorilor noştri, e studiat,
e eficient, e recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. E o ţară
civilizată, Senatul a zis să facem ca
toate ţările civilizate. Bine, să facem. Ce să facem? Să mai stăm.
Legea a rămas aşa, pe jumătate legiuită până anul trecut. De
ce, nu ştie nimeni. Au existat alte
priorităţi. Bine, fie, s-au dat legi pentru oameni, ei sunt cei mai impor tanţi. Abia anul trecut legea a ajuns
la Camera Deputaţilor. Nu se ştie
ce-a făcut ea înăuntru, cert e că a
ieşit ciufulită rău: câinii în plus trebuie omorâţi. Kuki Bărbuceanu explică la fel de concis: „Vin alegerile,
trebuie furaţi nişte bani. Furtul e
greu de dovedit. La Slatina, de exemplu, registrele oficiale spun că
s-au cheltuit 200 de euro pentru
fiecare eutanasiere. Deci să omori
un câine costă 200 de euro? Doar
dacă-l omori cu icre negre!”.
Până la urmă, Curtea Constituţională a spus că legea nu e bună. Mai stăm puţin. Mulţi câini se
nasc în fiecare zi.
La Cluj vreo
200-300

din ei sunt aruncaţi. Oamenii sunt
cumsecade şi le e milă să-i înece,
să-i sugrume, să-i otrăvească. Îi
aruncă pur şi simplu.
PROBABIL. Asta e situaţia acum. Autorităţile şi societatea civilă,
baba şi mitraliera. Asta era situaţia
şi acum zece ani, cinci ani, un an.
Dacă n-a reuşit Vier Pfoten la Bucureşti, cum o să reuşească NUCA la
Cluj?, se gândeşte probabil Iuliana
Zuber.
De ce ar fi nevoie pentru ca
Primăria din Cluj să arate măcar respect răspunzând unei propuneri,
dacă nu chiar eficienţă, aplicând
propunerea? Probabil, din partea
ONG-urilor, de mai multă formă adăugată fondului: comunicare, branding, PR, imagine, lobby. Cuvinte
complicate, strategii complexe. Cine
are timp pentru ele? Nimeni. Câteva
sute de câini părăsiţi în fiecare lună
nu-ţi lasă timp decât să dormi ca s-o iei
de la capăt a doua zi.
Mesajele NUCA şi ale altor organizaţii clujene din acelaşi domeniu circulă doar în spaţii închise,
autosuficiente. Oamenii sunt frustraţi, nemulţumiţi, uneori ruşinaţi

N-are nevoie de ajutor decât, poate, dacă vrei,
când uită unde merge şi îi prinde bine să mergi
lângă ea ca să-ţi vadă umbra şi să se ia după tine
spre un loc mai ferit din casă. Va muri în curând.

• Baba alături de Iuliana Zuber, un câine inutil şi un activist neauzit
mai - iunie 2012
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Proiectul propus de Nuca Animal
Welfare vizează gestionarea
populaţiei canine din Cluj
Proiectul Nuca Animal Welfare e puţin cunoscut de clujeni,
iar cei care află au păreri, normal.
• Edith Bodizs şi Didi: “Cine abandonează câini bătrâni sau
pui nu iubeşte animalele cu adevărat.
Microciparea ar fi o metodă foarte bună
de prevenire a abandonului, eu o s-o accept bucuroasă, dar rămâne de văzut
dacă oamenii în vârstă sau cu pensii
mici şi-o vor permite. Cred că toţi proprietarii de câini ar trebui sa fie de acord. Cât
despre sterilizare, căţeaua mea e sterilizată de la şase luni, asta
te scuteşte de neplăceri, iar câinele nu suferă deloc. Nici nu-mi
închipui cum ar fi să umble toţi căţeii după noi când mergem la
plimbare”.
• Emil Moldovan şi Drupu: „Nu-l castrez, pentru că sunt
bărbat şi mă doare să fac asta unui prieten. Nu
glumesc. Vreau să aibă urmaşi, dar cunosc problema abandonului şi voi fi atent la oamenii care-mi
vor creşte „nepoţii”. Dar nici de plătit vreo taxă nu
vreau s-aud, pentru că eu, ca plimbător de animal
simpatic, sunt alungat din orice parc unde l-aş
putea lăsa liber, Primăria nefăcând nici un efort pentru a ne uşura
coexistenţa. Nu vreau să plătesc simpla existenţă a animalului.
Proiectul va avea cu siguranţă efect şi lumea va conştientiza că
animalele nu-s jucării, atâta doar că trebuie implementat într-un
mod profesionist”.

de pasiunea lor şi de dragostea
pentru câini. Să te incluzi în categoria „iubitori de animale” e cumva
jenant, sunt ăia care plâng, ţipă,
sunt patetici, disperaţii… Primăria
clujeană tratează deci problema
câinilor comunitari ca atare, cu
complicitatea inconştientă a organizaţiilor din domeniu.
Noi, societatea, am învăţat
Primăria şi ONG-urile, ne-am învăţat
pe noi că subiectul e minor. Încă
avem probleme majore. Copii de oameni se îneacă în haznale. E cumva
în firea lucrurilor să aruncăm în haznale şi copii de câine. Problemele
minore ale societăţii româneşti? Oamenii nu se spală pe mâini şi pe
dinţi, nu au WC în casă, fac baie o
dată pe săptămână, probabil duminica. Probabil respectul pentru
fiinţele minore e ca gesturile mici.
Ca gestul spălatului pe dinţi. Îl faci
pentru tine, nu te-ntreabă nimeni
dacă l-ai făcut. Totuşi, fiecare om
care se spală pe dinţi azi previne
apariţia unei probleme de sănătate
publică, mâine. Azi avem o carie,
pardon, o problemă: înmulţirea câinilor comunitari. Există o soluţie
pentru mâine. Ce facem? Rezolvăm
problema aplicând soluţia? E posibil. O vom face? Probabil.
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Dragostea unui musher
pentru „fraţii din Ţara Zăpezii”
• Echipajul arădean de şase husky cu cârmaci
de Sandra Stoler

S

trăbate văile albe şi
abrupte alături de şase
suflete cu ochi fulgerători. Asprimea gerului parcă le dă
putere, când aleargă neînfricaţi
printre nămeţi. Trag la sanie în
acelaşi ritm şi nu se abat de la
drum până când nu îi aud glasul. Au
o legătură specială - omul şi aceste
animale nordice.
… Asta nu-i o frântură de poveste, ci sunt câteva momente din
ziua unui musher. Şi nu o zi oarecare, ci ziua în care haita concurează
la Kalibáskő (jud. Harghita), într-un
peisaj parcă încremenit la -12 grade
Celsius.
„Primul câine l-am primit în
urmă cu 12 ani, de la sora mea, dar
începând din 2007 am dezvoltat
pasiunea asta pentru husky... am
mai mulţi, nu mă pot desprinde de
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ei”, spune Robert Balla, un arădean
îndrăgostit de câinii nordici, care
practică sportul cu atelaj canin de
patru ani. Pe lângă dragoste, legătura dintre el şi câini implică pasiune şi angajament - creşte câteva
zeci de husky, iar pentru asta îşi sacrifică cea mai mare parte a timpului îngrijirii şi antrenării lor.

Preţul pasiunii
La marginea localităţii Zăbrani, arădeanul le-a amenajat un
aşezământ potrivit, unde patrupedele se pot bucura de natură şi spaţiu. Se simte special pentru ceea ce
face, a crescut deja mai multe generaţii, atât din montă, cât şi exemplare aduse de peste hotare.
Robert Balla spune că momentele petrecute cu câinii săi se

pot traduce printr-o stare de linişte
sufletească ce nu poate fi comparată cu nimic, de aceea vorbeşte
mai greu despre preţul pasiunii.
Însă cheltuielile cu hrana, suplimentele, vaccinurile şi actele sunt
ridicate. Până devine un expert în
sportul cu atelaj, investiţia financiară într-un singur exemplar canin
se ridică la aproximativ 1.000 de
euro, iar un atelaj profesionist costă
între 1.000 şi 5.000 de euro. La aceste cheltuieli se adaugă cele pentru hamuri, vitamine şi transport la
competiţii. Aşadar, creşterea acestor animale implică eforturi şi sacrificii, dar Balla spune că sentimentul
de împlinire le împinge pe planul secund. Tânărul arădean îşi petrece
ore în şir alături de „partenerii” săi,
îngrijindu-i, făcându-le curăţenie în
ţarcuri şi, mai ales, antrenându-i. Îi
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pregăteşte pentru curse. Trebuie să
fie puternici, în formă şi să arate impecabil, pentru că musherul îşi doreşte mereu mai mult pentru ei.

Strategia echipajului
Husky au parte de zile geroase, când hotarele Siberiei parcă
se mută pe meleagurile noastre,
chiar şi pentru un timp mai scurt.
Cei mai vechi câini din lume iubesc
libertatea, natura şi provocările.
Husky se antrenează cel mai bine
atunci când termometrele se întrec
spre minus, dar şi în afara sezonului rece. Ajung să fie regi ai zăpezii
la vârsta de cinci ani. Antrenamentele presupun multă răbdare şi
timp. „Încep să antrenez câinii de la
vârsta de un an - cel mai bine trag
când au cinci-şase ani, trebuie să
aibă viteză, să nu fie distraşi atunci
când depăşesc un alt atelaj, să nu
se sperie. Dacă un husky învaţă să
stăpânească toate aceste condiţii,
ajunge un lider. Ca să formezi o
echipă este nevoie de multe antrenamente şi de o condiţie fizică
bună, atât a lor, cât şi a musherului”, a explicat Robert Balla.
Echipajul are în frunte câinii
cei mai puternici. Liderul trebuie să
fie autoritar - spiritul de haită predomină, astfel că husky îşi ascultă şeful de haită, dar trebuie să asculte
mai întâi glasul musherului şi să
răspundă imediat la comenzi. Musherul şi liderul haitei au propriul lor
cod. Comunică printr-un gest, o vorbă sau o respiraţie adâncă în vâl-

• Robert Balla şi husky, o legătură specială
toarea cursei. La sanie, şeful haitei
este urmat de câinii inteligenţi, iar
ultimii sunt cei mai supuşi. „Yoko,
câinele-lider, şi Ala, o femelă, sunt
în faţă. Apoi sunt mijlocaşii, Snow şi
Geada, iar în spate, Rufus şi Do-

Husky, competitori
Husky sunt cunoscuţi pentru
inteligenţa şi caracterul rebel, însă
animalele nordice sunt devotate stăpânului. Au statura impunătoare,
sunt zvelţi şi au labele puternice. Suri
şi roşcaţi, iuţi şi neobosiţi, „câinii zăpezii” atrag toate privirile la competiţii. Prezenţa lor reîntregeşte peisajul
geros de iarnă, conturând frumuseţea brazilor şi a pârtiilor. Husky pot
străbate sute de kilometri, iar atelajele pot ﬁ formate din maximum 12
câini.
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nato. Fiecare are rolul lui. Cu ei am
participat la ultimile competiţii”, povesteşte musherul arădean.

„Vânători” de trofee
Anul acesta, echipajul lui Robert Balla a obţinut locul I categoria
B1 la campionatul de la Băile Tuşnad şi Lacul Roşu, iar de-a lungul
timpului au obţinut rezultate bune
la Cupa Boresc, Cupa Corvina şi Cupa Ţinutului Secuiesc, precum şi la
Campionatul Mondial 2011 din Donovaly (Slovacia). „Husky înseamnă
totul pentru mine… sunt ca şi copiii
mei“, explică Balla. La finele unei
curse, mulţumirea vine din sclipirea
ochilor lui Yoko, Ala şi a celorlalţi care trec, rând pe rând, linia de sosire.
Iar setea de aventură şi libertate îi
va mâna mereu spre văile albe.
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DRESAJ

Zgarda sau hamul
• Sfaturile unui specialist în dresaj canin
de Sebő Gyula

L

a fel ca orice alt tip de
relaţie socială, relaţia
dintre om (dresor / stăpân) şi câinele său nu trebuie să fie
liniară. Pe lângă exerciţiile clasice
de deprindere a câinelui cu setul de
reguli prestabilit, între om şi animal
trebuie creată o legătură profundă,
fundament necesar unei relaţii durabile - altfel, buna convieţuire e de-a
dreptul imposibilă. Relaţia de deprindere şi de dresaj începe de la o
vârstă fragedă, în reprizele de joacă
dintre câine şi stăpân. Este foarte
important ca această relaţie să se
bazeze pe afecţiune, pentru că asigură o învăţare mai temeinică şi
mai rapidă, însă fără a uita că dresajul bazat pe dragostea dintre animal şi dresor nu este sinonim cu
relaxarea.
Ştim că felul în care învăţăm
ceva nou ne afectează în mod direct
performanţele. De exemplu, când
eram sportiv de performanţă am
constatat că un antrenament efectuat în condiţii de efort maxim şi
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după reguli prea rigide poate duce
la pierderea motivaţiei şi a spiritului
de competiţie, având exact efect invers celui pe care îl urmărim.
Nu întâmplător ne amintim
cu plăcere clipele în care câinele,
stimulat prin joacă şi cu afecţiune,
a executat pentru prima oară corect ceea ce i-am cerut şi a răspuns
plin de bucurie şi ataşament când i-am
acordat binemeritata recompensă. La fel ca noi, câinele este
dependent de condiţiile în care
se antrenează şi va răspunde pozitiv într-un climat bazat pe încredere
şi afecţiune, iar exerciţiile deprinse
în astfel de condiţii nu le va uita
niciodată. Cu privire la acest ultim
aspect, e adevărat că putem avea
şi experienţe mai puţin plăcute. Vă
ofer un argument.

Argumentul „vienez”
Eram la o şcoală de dresaj
canin din Viena, unde am
avut ocazia să studiez în perioada
1996-2001.

Sarcina mea era să dresez un
câine, însoţit în lesă de un conducător-asistent, să găsească o
persoană ascunsă, pe care s-o imobilizeze prin lătrat. „Infractorul” pe
care trebuia să-l caute şi să-l desco-
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pere câinele (un ciobănesc german
foarte activ şi impulsiv) eram, bineînţeles, chiar eu.
Regulile exerciţiului erau
următoarele: cât timp nu îl provocam, câinele nu avea voie să mă
muşte, fiindu-i permis doar să mă
tragă afară din ascunzătoare (în
cazul acela un tufiş) şi să mă imobilizeze prin lătrat. Prin urmare,
exerciţiul cerea câinelui să efectueze o serie de acţiuni care se împotriveau instinctelor sale naturale
(orice „pradă” urmărită şi vânată în
sălbăticie este, implicit, şi atacată).
Prin urmare, aşa cum aveam să
constat chiar pe propria-mi piele, şi
eu (dresorul) şi câinele aveam interese diferite.

Reacţii bune
Condus în lesă de asistent,
câinele şi-a început exerciţiul prin
activitatea preliminară de căutare
(amuşinând şi răscolind tufişurile
de pe terenul de antrenament). Această căutare poate părea la prima vedere o simplă plimbare, chiar
o joacă, dar, în realitate, acţiunea
poate fi foarte stresantă pentru câine şi necesită concentrare maximă
şi din partea conducătorului de ham
(care trebuie să fie foarte atent să
nu-i transfere tensiuni suplimentare
câinelui, şi aşa destul de surescitat
de pornirea în căutarea „prăzii”). În
tot acest timp, eu, „infractorul”, trebuia să aştept în ascunzişul meu,
echipat cu pantaloni de protecţie şi
cu mâneca protectoare.
În momentul găsirii „prăzii”,
câinele antrenat poate semnala
numai prin două metode permise
de regulament: activ (câinele latră
zgomotos şi ferm spre locul unde se
ascunde persoana descoperită, gen
„L-am găsit! Aici e! Acum vreau recompensa!”) sau pasiv (câinele nu
latră, dar pontează, îndreaptă corpul şi nasul, indicând încordat spre
locul unde se ascunde infractorul,
ceva de genul „Pssst! Uite-l, acolo e!
Atenţie să nu fugă!”).
De-a lungul perioadei de antrenament, câinele a executat de
nenumărate ori ambele variante,
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părând să o prefere pe prima. Fără
frică şi fără agitaţie suplimentară,
mă descoperea, lătra şi aştepta ca
stăpânul său (conducătorul-asistent) să ajungă la ascunzătoare.

Explicaţia unei ratări
la examenul final
Însă în ziua examenului aveam să descopăr că multe lucruri
pot să meargă rău chiar şi atunci
când crezi că te-ai pregătit temeinic.
Astfel, combinaţia dintre un ciobănesc german activ şi impulsiv şi un
conducător-asistent timorat şi agitat poate reprezenta reţeta sigură
pentru dezastru.
Folosirea zgărzii de forţă (cu
ghimpi) legată cu o lesă lungă de
10 metri reprezenta harnaşamentul
obişnuit în acea perioadă în cadrul
dresajului de pază şi apărare. Aveam să
înţeleg curând că mai importantă
decât zgarda sau hamul este mâna
care le ţine pe acestea. Mână care
trebuie să degaje calm şi fermitate,
în acest fel fiind un real ajutor pentru câine în munca sa de căutare şi
de urmărire - mişcările bruşte şi
nervoase ale mâinii pot declanşa

reacţii neadecvate ale animalului şi
pot duce la ratarea misiunii.
Dezastrul s-a produs în momentul în care, descoperindu-mă,
câinele, extrem de agitat şi de nervos (copie fidelă a conducătoruluiasistent), a uitat într-o fracţiune de
secundă tot ce învăţase şi s-a aruncat literalmente asupra locului în
care mă aflam.
Conducătorul de ham a avut
o palidă tentativă să-l oprească, dar
nu a reuşit, a căzut şi a fost târât pe
burtă câţiva metri. Am mai apucat
doar să aud cum zgarda „de forţă”
s-a rupt ca o surcea, apoi am văzut
câinele cum aleargă nestăpânit
spre mine, devenind tot mai mare şi
mai mare.
Explicaţia este că n-am reuşit
să-i exploatăm în mod corect calităţile uriaşe ale acelui câine, un
exemplar foarte frumos, cu o forţă
şi o înţelepciune nemaiîntâlnită.
De aceea, starea de tensiune
existentă între câine şi dresor s-a
transmis asupra comportamentului
animalului, iar acesta a căzut o probă pe care, cu calităţile deosebite
pe care le avea, ar fi trebuit să o
treacă la pas.
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Nu există câ rău!
de Anca Zoe Georgescu

S

PROBLEME COMPORTAMENTALE

intagma „câine rău” e
o traducere omenească
a unor comportamente
canine perfect explicabile. De aici
şi prima greşeală a oamenilor: să
ceri şi să aştepţi de la câini ceea ce
aştepţi de la oameni. Suntem specii
diferite, iar specia canină nu împarte lucrurile în bine şi rău.
„Nu-mi place că muşcă, e
rău”. Nu e rău, e câine. „Roade, e
rău”. Nu e rău, e câine. „Latră, e
rău”. Nu e rău, e câine. E
câinele nostru şi e datoria
noastră de proprietar, de par tener sau de prieten să-l cunoaştem, ca să-l înţelegem.
Chiar şi doar citind din când
în când un articol despre…

De ce latră câinele?

… s-ar putea să treacă
o caravană. Dar, mai probabil,
câinele latră:
1. Ca să protejeze un
spaţiu. Când un om sau alt animal
intră în spaţiul pe care câinele îl
recunoaşte ca fiind al său, el latră.
Pe măsură ce intrusul se apropie,
se poate ca lătratul să se înteţească şi să devină mai amplu.
Câinele pare agresiv şi este
atent şi încordat.
2. Pentru că îi e frică.
Sunt câini care latră la orice
sunet sau obiect care le atrage
atenţia. Este un semn de anxietate
şi poate apărea în orice
spaţiu, mai ales în acelea care sunt străine
câinelui.
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3. Se plictiseşte sau e singur.
Câinii sunt animale sociale şi sociabile. Lupi domesticiţi de om, câinii
au nevoie nu numai de societatea
altor câini, dar şi de compania oamenilor. Aşa că, lăsat singur repetat
şi ore în şir, câinele latră de plictiseală sau de tristeţe.
4. Salută sau se joacă. Acest
tip de lătrat e ascuţit şi vesel şi e
de obicei însoţit de datul din coadă
şi de sărituri. Se poate adresa atât
oamenilor, cât şi altor câini.
5. Cere lucruri. Fie că-i o
jucărie, o plimbare, ceva bun sau
doar atenţie, câinele latră şi vă
priveşte concentrat.
6. Pentru că suferă. Câinele,
ca orice fiinţă socială, poate suferi
de anxietate de separare. Adică îi
pare foarte rău că aţi plecat. Lătratul poate fi însoţit de alte comportamente pe care obişnuim să le
includem în categoria „câine rău”:
nevoile făcute în casă, obiecte roase
sau linse, plante bine plivite.

Şi eu ce să fac?
În primul rând să vă asiguraţi
că înţelegeţi de ce câinele dvs. latră
deranjant. Odată ştiută cauza, problema e ca şi dispărută. Să numărăm din nou:
1. şi 2. Pentru că în aceste
cazuri declanşatorul e de fapt un
stimul vizual, puteţi reduce lătratul,
limitând stimulul, adică ceea ce
vede câinele. Dacă aveţi un gard cu
gratii, înlocuiţi-l cu orice alt tip de
gard care nu-i va permite câinelui
să vadă în afara curţii. În casă
limitaţi accesul câinelui în apropierea uşii şi la geam. Puteţi folosi
draperii opace, perdele puţin transparente, ghivece sau obiecte de
decor care nu vor mai lăsa câinele
să înregistreze chiar orice mişcare
de pe partea cealaltă.

Zgarda antilătrat cu ultrasunete
E cea mai blândă. Emite
sunete cu o frecvenţă deranjantă
pentru câine, nu şi pentru om. Se
potriveşte câinilor cu temperamente docile şi dă rezultate în
timp. E inutilă în preajma altor
câini care latră, pentru că funcţionează pe baza unui microprocesor care face diferenţa
între lătrat şi alte sunete. Oricând alt câine latră, zgarda
îl va sancţiona inutil pe
câinele tău.
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3. E nevoie să-i oferiţi câinelui
o companie mai consistentă şi
(măcar) puţină distracţie. Dacă animalul stă de obicei în curte, îl puteţi
lăsa noaptea în casă. Asta va reduce şi nemulţumirile vecinilor, dar
şi pericolul otrăvirii, atât de des
practicată în România. Mai mult, vă
scutiţi de grija dispariţiei câinelui.
Dacă folosiţi câinele doar ca
pe un obiect, de exemplu ca sistem
de alarmă şi vă gândiţi că afară e
mai eficient, mai gândiţi-vă! Pentru
un tâlhar hotărât, câinele e mult
mai uşor de anihilat dacă stă în
curte şi cum ştiţi deja că latră la
orice, lătratul care vă anunţă un tâlhar n-o să vă atragă atenţia.
Lătratul de plictiseală al unui
câine care stă numai în casă e la
fel de uşor de eliminat. Dacă staţi
multe ore departe de casă lăsaţi-i
jucării care-i plac după ce v-aţi jucat
cu el cel puţin câteva minute înainte
de plecare.
Angajaţi pe cineva care să
plimbe câinele. Vi se poate părea
excentric, dar e mai uşor decât credeţi. Un plimbător de încredere se
poate găsi uşor pe internet sau puteţi da dumneavoastră un anunţ cu
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un preţ declarat. S-ar putea să vă
sune un student cu puţini bani de
buzunar şi la fel de singuratic ca şi
câinele duneavoastră.
4. Câinele trebuie să deprindă alte comportamente. Când
câinele latră la sunetul soneriei şi
ştiţi că va sări pe vizitator, învăţaţi-l
ca la sunetul soneriei să meargă
într-un loc anume, de preferat un
loc de unde să poată vedea uşa.
Asta ca să nu adăugaţi la agitaţia
produsă de vizitator pe aceea
produsă de nelinişte sau izolare. Nu
uitaţi că, indiferent de manifestările
lui, câinele se bucură, deci nu-l
pedepsiţi şi nu-l certaţi. Faceţi din
acest antrenament un joc, oferiţi-i
recompense şi nu deschideţi uşa
până când câinele nu stă relativ
liniştit în locul pe care l-aţi ales. N-o
să vă iasă din prima, deci aveţi
răbdare.
Când ajungeţi acasă, nu-i
oferiţi bunătăţi sau jucării şi nu vă
agitaţi salutându-l în timp ce el
latră. Nu-i plăcut şi nici uşor, dar
ignoraţi-l până când se linişteşte.
Abia atunci îl puteţi mângâia şi-i
puteţi vorbi. E tot ce aşteaptă, aşa
că va înţelege că trebuie să se

poarte într-un anumit fel ca să primească ce-şi doreşte.
5. Nu recompensaţi niciodată
lătratul. Dacă e obişnuit să latre ca
să arate că nu are apă, acest comportament e creaţia dumneavoastră. Probabil că aţi fost surprins şi
încântat când a făcut asta prima
oară şi l-aţi lăudat. A înţeles că e bine şi a extins obiceiul pentru orice.
Deci oricât de fermecător e
când latră ca să ceară ceva, ignoraţi-l, chiar şi atunci când... are
dreptate: nu are apă, dar faceţi
altceva câteva minute şi abia apoi
umpleţi bolul. Mergeţi întâi la baie
şi apoi luaţi lesa ca să plecaţi afară.
Continuaţi să vă uitaţi la televizor
şi abia apoi... important e să-i daţi
ce îi trebuie sau ce cere doar atunci
când nu latră. Orice excepţie îi va
întări convingerea că lătratul e eficient, de folos şi... de viitor.
6. Anxietatea de separare şi
lătratul obsesiv însoţit de alte manifestări neobişnuite (muşcatul cozii, învârtitul, mişcarea de du-te
vino) sunt situaţii mai delicate, care
cer atenţia unui medic veterinar deschis la minte sau a unui etolog.
Cea mai importantă însă e atenţia
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dumneavoastră.
Ce NU trebuie să faceţi e să
părăsiţi animalul sau să vă ignoraţi
frustrarea, a lui sau a dumneavoastră. De asemenea, ar fi bine să nu
ascultaţi orice pretins cunoscător
care vă va da un răspuns sau un
diagnostic după ce aţi rostit câteva
fraze. Animalul trebuie văzut, observat şi lătratul... ascultat.
De neascultat este un medic
veterinar care vă va propune o
operaţie de îndepărtare/secţionare
a corzilor vocale (debarking). În
primul rând, această procedură
efectuată cu scopul eliminării lătratului e o infracţiune. Deşi aplicarea legii protejării animalelor e
încă o glumă la noi, prevederile ei
sunt clare: „(…) prin cruzime faţă de
animale se înţelege: i) intervenţiile
chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia,
cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, colţilor, ciocului şi dinţilor”.
Apoi, operaţia nu e lipsită de
complicaţii (respiraţie îngreunată,
sufocare, durere permanentă) în
timp ce rezultatul va fi modificarea
lătratului şi nu dispariţia lui. Dar în
primul rând trebuie să aveţi în
vedere că operaţia elimină parţial
un efect, şi nu o cauză. Aceasta din
urmă îşi va găsi alte forme de manifestare, poate mai păguboase şi mai
deranjante decât lătratul.
Aşadar căutaţi un medic sau
un etolog. Domeniul etologiei (ştiinţa comportamentului animal) începe să fie cunoscut în România şi

Zgarda antilătrat cu spray
La lătrat, pulverizează
spre nasul câinelui apă, ulei de
lavandă sau de lămâiţă, foarte
neplăcute pentru câini. Este eﬁcientă, pentru că animalul va
simţi avertizarea în patru feluri:
pulverizarea miroase, se vede, se
simte şi se aude. E periculoasă
dacă funcţionează pe bază de
electrozi şi e purtată mai multe
ore; zona de contact între piele şi
electrozi se poate inﬂama.
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”Când crezi că l-ai liniştit, reîncepe nebunia!”
are deja specialişti. Dacă îl găsiţi în
alt oraş şi vă este oferită o consultaţie prin e-mail, aveţi grijă să
oferiţi cel puţin aceste detalii: ce
declanşează lătratul, cât durează şi
ce îl face să înceteze; cum arată
câinele în timp ce latră (furios, speriat, dezorientat, vesel); lătratul e
însoţit sau nu de alte tipuri de sunet
(scâncit, geamăt, mârâit, urlat).
Dacă puteţi, filmaţi câinele şi trimiteţi înregistrarea odată cu mesajul.

Parcă nu şi dacă da
NU. Nu încurajaţi câinele să
latre la anumite zgomote sau, dacă
staţi la curte, la oamenii care trec
prin faţa casei. E frumos să aveţi încredere în câinele dumneavoastră,
dar să nu credeţi că va şti să facă
diferenţe subtile între situaţii.
Nu-i puneţi câinelui botniţă ca
să nu latre, mai ales dacă plecaţi
de-acasă câteva ore. E periculos

pentru sănătatea animalului şi riscant pentru siguranţa lui. Nu-l izolaţi
în locuri care-i sunt puţin familiare
(pivniţă, garaj). Simptomele se vor
agrava.
Nu strigaţi. Câinele va înţelege că vă alăturaţi lui, mai ales
dacă ţipaţi spunându-i numele, iar
asta îl stimulează şi va lătra mai
tare. Vorbiţi calm, scurt şi foarte
ferm. Perseverenţa, şi nu asprimea
va rezolva problema..
Nu spuneţi „Te rog să încetezi,
ştii că nu-i frumos”. Vorbiţi dulce şi
bogat cu el în orice situaţii, e frumos
şi vă face bine amândurora, dar nu
atunci când trebuie să corectaţi un
comportament. Folosiţi un singur
cuvânt scurt (Gata!, Taci!, Stop!) şi
întotdeauna acelaşi.
DA. Plimbaţi activ câinele. Trasul de lesă în timp ce vorbiţi la telefon, vă opriţi la o terasă sau povestiţi
cu prietenii e o plimbare activă pentru noi, nu pentru ei. Mergeţi alături
de câine, lăsaţi-l să experimenteze,
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să se murdărească, să cunoască,
vorbiţi cu el sau doar zâmbiţi-i.
Jucaţi-vă dacă aveţi chef. Va obosi
sănătos, iar când plecaţi veţi lăsa
acasă un câine mulţumit şi somnoros.
Începeţi rezolvarea problemei
atunci când apare. Cu cât amânaţi
corectarea unui comportament nedorit, cu atât acesta se va întări şi
va deveni mai dificil de îndepărtat.
Lătratul este însoţit de adrenalină,
iar în timp senzaţia poate deveni
plăcută pentru câine. Se va autohrăni cu adrenalină, iar adrenalina
înseamnă reacţie. Este posibil ca
un lătrător fricos să devină un muşcător periculos.
Duceţi câinele regulat la doctor, mai ales dacă e bătrân. Lătratul
poate fi semn al unor probleme de
sănătate: o înţepătură de albină, o
afecţiune cerebrală sau o durere
acută, fără cauză vizibilă.
Câinii bătrâni dezvoltă forme
de senilitate care se poate manifesta inclusiv prin lătrat exagerat
sau iritant.
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Zgarda antilătrat cu şoc electric
E cea mai eﬁcientă, dar şi cea mai controversată. În funcţie de
programare produce şocuri electrice care provoacă disconfort uşor sau
durere serioasă. Trebuie folosită numai cu supravegherea şi sfaturile
unui specialist responsabil. Nu uitaţi că lătratul e cel mai important mod
de comunicare al câinelui şi cercetaţi cauza înainte de a trata efectul.
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Bichonul
o modă?

• E sau nu e bichonul un “câine de fete”?
de Liviu Catană

Acum, că a venit căldura, nu-ţi trebuie privire de expert să vezi că s-au
umplut trotuarele de fete şi de prietenii lor cei mai buni. Nu, nu ăia, ceilalţi, cu
patru lăbuţe, de regulă mici şi albi, bichonii.

D

e ce bichon? În ultimii
ani, rasa Bichon a cunoscut o adevărată expansiune în România. Întâi bichonul
maltez - cel mai prezent - apoi frise
şi, mai recent, bolognese şi cel havanez. Oricum, duşi în lesă ori în
braţe de fete - doar de ele, n-am văzut nici un băiat/bărbat care să se
plimbe cu un bichon, de parcă s-ar
ruşina, ca atunci când prietena îl
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roagă să-i ţină „un pic” poşeta.
Până şi rezultatele unei căutări superficiale pe paginile de internet,
blogurile şi forumurile cu asemenea
subiecte sunt argumente suplimentare: bichonul este preferat de feminine. Însă de ce? Se iau unele după
altele, se întrec, se îndeamnă şi îşi
povestesc despre companionii lor
pe Facebook? Braşovencele Oana
Petrişor şi Andreea Vascan, pose-

soare de căţeluşi din rasa bichon,
spun că dragele lor Luffa (havanez,
3 ani) sau Taşa (maltez, 5 luni) „…
arată ca un ghem de blăniţă”. Spun
cunoscătorii, bichonul, câine de
talie mică sau medie, este inteligent
şi aparţine „grupului de joacă”; deci
caracterul lor energic, vesel, drăgălăşenia s-ar putea să fie tocmai trăsăturile pe care le caută fetele la
prietenii lor maltezi, havanezi, bolognezi. Unde mai pui că partenerii
lor umani nu se află într-o permanentă dispoziţie ludică.
Pe de altă parte, mutriţa extrem de simpatică, “dulce”, a bichonilor trezeşte în sufletul fetelor
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un irepresibil sentiment matern, un
efluviu de “drăgăleală”, căruia, cu
chef sau fără, simpaticele vieţuitoare cu greu îi pot face faţă.
Mulţi tratăm convieţuirea cu
dragele noastre “animale de companie” oarecum neglijent, în pofida
faptului că avem cele mai bune intenţii. Îi aducem pe lângă noi ca să
ne fie tovarăşi, companioni, prieteni, dar de multe ori ignorăm responsabilitatea ce rezidă în faptul că
ei sunt şi suflete, iar, cu trecerea
timpului, le devenim prieteni, camarazi, familie.
“Excesul de protecţie nu este
specific doar posesoarelor de bichoni, ci, în general, femeilor care
deţin câini de talie mică, iar atitudinea supra-protectivă, paradoxal, îi
îmbolnăveşte, fiindcă se manifestă

în sfera alimentaţiei. Ca să-i facă pe
plac băieţelului sau fetiţei, îi dau
papa bun - mâncare gătită, sau cărniţă mai multă, să nu slăbească. Şi
aşa ajungem destul de frecvent la
gastrite”, a declarat dr. Emilian Moraru. Când un bichon ne cere şi el
ceea ce ne oferă în fiecare zi, cu generozitate şi voioşie, nu va putea
percepe nerăbdarea, plictisul sau
dezinteresul decât ca lipsă de a-

fecţiune. Bichonul, spunea un cunoscător, este “un câine care nu
ştie să fie trist decât atunci când
este singur sau ignorat”. Iar dacă,
aşa cum a semnalat dr. Moraru, îl
cumpărăm “de pe internet”, fără o
temeinică documentare şi verificare, de la cine ştie ce samsari şi
înmulţitori la colţul străzii, cu posibile probleme psihice moştenite genetic, dezastrul este asigurat.

• Bichonul Havanez, odinioară
simbol al familiilor înstărite,
este o rasă de câine creată din
rasa dispărută Bichon Tenerife.
În Cuba - de unde i se trage
şi denumirea este câinele naţional.
Faţă de alţi câini din familia lui,
nu muşcă.
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”Pionierii” clujeni în transfuziile de sânge la animale

Paşaport pentru viaţa Ambrei
de Raluca Oana Ciceu

Vivien Mali este posesoarea unei căţeluşe în vârstă de trei ani, pe nume
Ambra, rasa Ciobănesc Carpatin. Faptul că Ambra trăieşte este considerat un
miracol, în urmă cu puţin timp fiind diagnosticată cu CID (coagulare intravasculară diseminată), iar şansele sale de supravieţuire erau minime. Totuşi, o transfuzie de sânge i-a salvat viaţa.

Î

n Europa, transfuziile de sânge la animale au caracter de
noutate, deşi în SUA procedura este utilizată de peste două
decenii, în anul 1991 fiind înfiinţate
primele bănci de sânge pentru animale - astăzi, acestea constituie o
afacere extrem de profitabilă în
domeniul medicinii veterinare. În
România, nu există o bancă de sânge în adevăratul sens al cuvântului,
din cauza lipsei legislaţiei şi a dimensiunii investiţiei pe care o presupune înfiinţarea sa, aşa că e greu
de crezut că se va realiza în viitorul
apropiat, crede medicul veterinar
clujean Meda Moldovan.
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Ognean Laurent, dr. Iancu Morar şi
dr. Meda Moldovan a dus la înfiinţarea unui registru de potenţiali donatori (16 câini şi pisici) şi la multe
vieţi salvate.
Clinicile şi cabinetele veterinare
au posibilitatea să ţină câini sau
pisici ce sunt în mod permanent donatori, aşa se întâmplă şi în cadrul
clinicii clujene, unde câinele Oz este
un donator statornic - „donatorul
per fect”, cum îl numeşte dr. Meda
Moldovan. Cazurile în care terapia
transfuzională cu sânge este esenţială sunt: politraumatismele unde

Câinele Oz, donatorul perfect

• În 1991 s-a înfiinţat prima
bancă de sânge pentru animale în
SUA, americanii fiind pe primul loc
în lume în ceea ce priveşte terapia
transfuzională de sânge.

Clinica veterinară Biovet Serv din
Cluj-Napoca, înfiinţată în anul 1995
din iniţiativa doctorului Iancu Morar,
este una dintre puţinele clinici din
România unde se practică terapia
transfuzională cu sânge şi este considerată prima din ţară în ceea ce
priveşte documentarea în domeniul
transfuziei de sânge la animale.
Procedura a cunoscut o ascensiune semnificativă deoarece a fost
susţinută de dr. Ognean Laurent,
profesor titular al disciplinei de Fiziologie la Facultatea de Medicină
Veterinară din Cluj-Napoca - în
2008, sub coordonarea sa, Meda
Maria Moldovan a început o lucrare
de doctorat având ca temă transfuzia sanguină la câine şi pisică. Implicarea de care au dat dovadă dr.

intervin pierderile masive de sânge
(hemoragii), deficitul de componente
sanguine, operaţiile, hemoliza, trombocitopenia, trombopatia. Transfuziile sunt de asemenea recomandate în
tratamentul anemiilor acute sau
cronice. Animalele cu tulburări hemostatice necesită de multe ori
transfuzii repetate de sânge. Însă
nu toate animalele au nevoie de
toate componentele sângelui în cazul unei transfuzii. Cele mai uzitate
produse sanguine sunt: sângele integral, concentratul eritrocitar (CE) şi
plasma proaspătă congelată (PPC).
Pentru că este catalogată o procedură periculoasă, transfuzia de sânge se recomandă doar în ultimă
instanţă, după ce au fost epuizate
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• Donatorii cu patru lăbuţe, conştienţi parcă de faptul că gestul lor poate salva
vieţile altor patrupede aflate în suferinţă
toate celelalte căi de tratament, dar
dr. Meda Moldovan spune că nu ar
trebui amânată prea mult. În Germania, transfuzia de sânge, în special de plasmă, este inclusă în
protocolul tratamentului, fiindcă
anumite boli predispun la apariţia
unui sindrom (sindromul de coagulare intravasculară diseminată, care
a fost şi diagnosticul Ambrei). Transfuziile pot răspândi boala de la donator la beneficiar - cum sunt
paraziţi şi virusuri.
Cel mai rar, dar şi cel mai mare
risc al transfuziei de sânge la animalele domestice este reacţia hemolitică acută, iar transfuziile
repetate cresc şansele de apariţie
a acesteia. Alte semne clinice sunt:
urticarie, febră, vărsături, tahipnee,
slăbiciuni, edem facial, hipotensiune arterială, hemoglobinemia, hemoglobinuria. Riscurile pot fi diminuate
considerabil dacă se foloseşte un
filtru de sânge.
Dr. Meda Moldovan afirmă că
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unele reacţii secundare date de
transfuzia de sânge sunt mascate
de semnele clinice ale pacientului
respectiv. În general, produsele sanguine se administrează pe cale
intravenoasă, iar cantitatea de produs sanguin administrată depinde
de produsul ales, efectul terapeutic
urmărit şi de răspunsul pacientului
la tratament.
Practic, transfuzia de sânge nu
este un tratament, ci o terapie de
susţinere. Aceasta ajută din punctul
de vedere al timpului, astfel pacientul beneficiază de alte tratamente şi
accelerează şansele de vindecare
şi recuperare.
Transfuzia de sânge, deşi salvatoare în multe afecţiuni fatale, este
rar utilizată pe plan naţional din
cauza costurilor mari, inaccesibilităţii de piaţă a unor produse necesare pentru obţinerea sângelui şi a
numărului mic de donatori voluntari. Diversitatea de grupe sanguine
la animale este un alt factor care

determină ca procedura să fie puţin
întrebuinţată. Deşi nu există o campanie de promovare a transfuziei de
sânge în cazul animalelor, persoanele care deţin posibili donatori se
pot documenta despre acest subiect de la medicii veterinari din clinicile sau cabinetele veterinare.

Cum se face
donarea de sânge
Donarea durează între 15 şi 20
minute (la câine nu este nevoie de
obicei de sedare - dacă poate sta în
poziţie decubitală laterală -,
iar în cazul pisiTranscilor se refuzia de sânge la
curge

animale este cel mai
des întâlnită la câini şi
pisici, dar există
înregistrate şi cazuri de
transfuzii la cai şi bovine.
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frecvent la sedare sau anestezie
uşoară). Recoltarea sângelui se
face din vena jugulară (de la nivelul
gâtului) şi nu este dureroasă. Locul
unde se face puncţia venei jugulare
este sterilizat şi blana este tunsă
(maxim 5/3 cm). La nivelul membrului anterior se fixează o branulă
pentru administrarea de lichide
perfuzabile care au menirea de a
înlocui volumul de sânge recoltat.
În mod normal, intervalul dintre
donaţii este de trei-patru luni. După
donarea de sânge, animalul nu suferă vreo modificare clinică, câinii
pot pleca imediat, iar în cazul pisicilor se aşteaptă trezirea din sedare. Timp de 24 ore după donare
se recomandă evitarea efortului fizic exagerat.

… Astăzi, Vivi se bucură de faptul
că Ambra, căţeluşa sa, este în viaţă.
Minunea prin care Ambra a reuşit
să “păcălească” moartea se numeşte “tratament transfuzional de
sânge”.

Condiţii pentru
patrupezii donatori
Condiţii cumulative pentru animale donatoare: să fie clinic sănătoase şi vaccinate, deparazitate
intern şi extern, să aibă vârsta cuprinsă între 1 şi 8 ani, greutatea
corporală de peste 25 kg în cazul
câinilor şi peste 4 kg în cazul pisicilor - poate să fie orice rasă sau
metis de talie medie sau mare - şi
să aibă vena jugulară accesibilă
pentru a uşura venipuncţia.
Pot dona masculi sau femele
(ideal castrate sau care nu au fătat
niciodată). Animalele care au fost
transfuzate cu sânge nu pot fi ulterior subiecţi donatori. Câinilor şi
pisicilor care donează le sunt făcute gratuit analizele hematologice,
coproscopice şi de urină, vaccinurile anuale şi testată grupa de
sânge, primesc conserve şi sunt
permanent supravegheate. Toate
acestea sunt considerate beneficii
ale donării de sânge. În cazul animalelor care donează sânge nu
există riscuri. Terapia transfuzională cu sânge este la fel de impor tantă în medicina veterinară ca şi în
medicina umană. Dr. Meda Moldovan preconizează că în următorii
ani răspândirea procedurii va căpăta un caracter intens.
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Cât costă o transfuzie de sânge
În România, preţul unei transfuzii de sânge ajunge la 400 lei, iar în
alte ţări europene o astfel de procedură costă aproximativ 160 euro. Determinarea grupei de sânge nu este inclusă în preţ, iar costul ridicat al
acesteia menţine scăzut numărul de pacienţi care beneficiază de o terapie transfuzională de sânge.
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INEDIT

Patru picioare-ntre file de carte
de Dragoş Tudose

D

e la clasici la autori
contemporani, de la
autorii de romane la
cei proze scurte, de la picturile rupestre la postmodernism, oriunde
am căuta, câinele a însoţit omul în
toată existenţa sa, iar acest lucru se
reflectă firesc în literatura şi arta
oricărei perioade a omenirii. Rubrica de faţă va urmări, de-a lungul
timpului, reflectarea celui mai bun
prieten al omului în operele literare
ale celor mai importanţi scriitori.
Pornim, aidoma lui Ulise, într-o
călătorie foarte lungă şi plină de neprevăzut, dar, ca şi eroul antic,
avem siguranţa că, la sosire, va exista întotdeauna un Argos, un câine devotat, ce ne va recunoaşte şi
ne va fi aproape. Vom parcurge,
pentru început, literatura antică,
vom vizita Grecia, dar şi Roma antică, vom îndrăzni să traversăm
oceanul spre a-l cunoaşte pe Xolotl,
câinele mitologic al vechilor azteci,
fratele geamăn al lui Quetzalcoatl,
vom zăbovi la umbra giganticelor piramide egiptene pentru a-l vedea
pe Anubis, păzitorul ţinutului de dincolo de viaţă, aşa cum, mai târziu,
vom însoţi o caravană pe vechiul
Drum al Mătăsii, descoperind islamul şi, la capătul lui, marea civilizaţie a Chinei.
Vom naviga apoi pe valurile li-

mai - iunie 2012

teraturii spre Regatul Marii Britanii,
unde îl vom cunoaşte pe Crab, personajul canin din „Cei doi gentlemeni din Verona” sau ne vom
îmbarca într-o rulotă împreună cu
Charley, câinele ce a devenit celebru în romanul „Eu şi Charley descoperim America” al lui John
Steinbeck. Îl vom vizita pe Jack London pentru a reciti arhicunoscutele
„Colţ Alb” şi „Chemarea Străbunilor” sau vom savura un ceai în Rusia sovietică, unde vom zâmbi amar
alături de personajele din „Inimă de
câine” al lui Bulgakov, sau vom suferi pentru suferinţa stăpânului alături de Banga, câinele lui Pilat din
Pont din capodopera „Maestrul şi
Margareta” al aceluiaşi autor.
Călătoria noastră, ca şi cea a
neîntrecutului Ulise, va fi una sinuoasă, cu multe întoarceri, cu multe
adăugiri. Într-o meandră a drumului
nostru vom descoperi bătrânul câine al lui Candy din nuvela „Oameni
şi şoareci” a lui John Steinbeck.
Cu multă emoţie, în „Faleze
de Marmură” al lui Ernst Jünger
vom asista la lupta mastifilor cu moloşii, aşa cum vom privi, puţin surprinşi, câinele vicios din „Meteorii”,
unul din minunatele romane filozofice ale prozatorului francez Michel
Tournier.

Ne vom reîntoarce şi vom
descoperi câinii din literatura vikingilor şi celţilor, aşa cum îl vom redescoperi pe Esop cu ale sale
fabule cu şi despre câini. În călătoria noastră ne vom iniţia în tainele
alchimiştilor pentru care câinele
mâncat de lup simboliza penultima
etapă a transformării metalului ignobil în aur.

• Această rubrică urmăreşte
reflectarea celui mai bun prieten
al omului în operele literare
ale celor mai importanţi scriitori.

În faţa ochilor noştri vor prinde viaţă câini buni, aşa cum era câinele ce avea grijă de copiii familiei
Darling din „Peter Pan”, dar vom cunoaşte şi câini malefici, aşa cum
era „Câinele din Baskervilles”, terifiantul câine din cartea cu acelaşi
nume scrisă de Sir Arthur Conan
Doyle.
Va fi o călătorie lungă şi plină
de peripeţii, de neprevăzut şi de aventură şi, tocmai de aceea, vreau
să vă iau alături de mine, pentru ca,
împreună, să zburăm pe deasupra
valurilor descoperind… literatura.
57

PEMBROKE
WELSH CORGI
• Un câine mare
într-un corp mic
de Török Alexandra

C

u multe sute de ani în
urmă, într-o vale ceţoasă din Anglia se desfăşura o luptă fără câştigători. Un taur
conducător al unei cirezi încearcă
din răsputeri să-l îndepărteze pe
piticul lătrând, care se învârte de
zor în cerc şi se agită necontenit. O
tonă de masă musculară încearcă
să facă faţă unei mogâldeţe de abia
15 kilograme. În cele din urmă se
întâmplă exact ca de obicei, adică
taurul face ceea ce doreşte micuţul
câine de numai 30 de centimetri
înălţime. Pentru că el este un Corgi!
Originile sale se pierd prin
anii 1100, în Scandinavia, unde
strămoşii acestor câini vânau
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păsările de pe malurile apelor. Printre strămoşii lui au figurat cu siguranţă suedezul Vallhund şi, probabil,
Lundehund. Vikingii i-au luat cu ei în
Marea Britanie, devenind păzitori
de nădejde ai fermelor lor, ţinând la
o parte răpitorii şi conducând turmele, deprindere care i-a consacrat
în cele din urmă.
Puţini îşi pot imagina că micuţul Corgi poate fi folosit la conducerea taurinelor, dar cei care-i cunosc
pe aceşti câini îşi dau seama repede că acest lucru nici nu este atât
de greu pentru ei. Corgi are un ca-

racter deosebit, hotărât, comunicativ şi arţăgos. Se plimbă cu plăcere
printre picioarele bovinelor şi, datorită staturii sale mici, poate evita
cu uşurinţă loviturile periculoase de
copite. Duce mereu la bun sfârşit
ceea ce-şi propune. Doar de aceea
este Corgi!
Pembroke Welsh Corgi este o
rasă extrem de inteligentă, activă şi,
în acelaşi timp, prietenoasă, fiind
un partener de excepţie. Este un
câine jucăuş, dar atent la tot ce este
în jurul său. Se simte foarte bine în
marile oraşe, la fel ca şi în mediul
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rural, este foarte uşor adaptabil şi
practic se poate creşte oriunde.
Capul său drăgălaş seamănă
cu cel al unei vulpi, picioarele scur te îi conferă o particularitate specifică, caractere pe care le pune în
valoare în conformitate cu atribuţiile
sale. Unele exemplare de Pembroke
Welsh Corgi se nasc cu coadă, altele fără. Lipsa cozii le conferă un
plus de particularitate, acest lucru
punând în evidenţă rotunjimea feselor, ceea ce se poate observa mai
ales în mişcare.

Pembroke vs. Cardigan
Welsh Corgi are
două varietăţi: Pembroke şi Cardigan.
Chiar dacă cele
două varietăţi se aseamănă foarte mult
între ele, sunt distincte
şi au strămoşi diferiţi. Varietatea Pembroke a ajuns şi
la curtea reginei Angliei, Elisabeta a II-a, devenind favoritul
curţii. Curtea regală a Angliei i-a
adus un omagiu prin popularizarea
acestei rase, astfel că din ce în ce
mai multe familii îşi doresc astăzi
un astfel de câine.
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Strămoşii varietăţii Cardigan
sunt Basset hound şi teckelii, care
au fost aduşi din Europa Centrală
de către celţi în Ţara Galilor, fiind încrucişaţi cu câini ciobăneşti locali.
Când unele exemplare s-au dovedit
a fi foarte agresive faţă de oi, au
fost încrucişate cu exemplare din
rasa Collie, astfel apărând varietatea de culoare blue-merle. Cei din
Ţara Galilor susţineau că lungimea
standard a rasei Cardigan este 1
yard (40 inch, adică aproximativ un
metru).
Pembroke provine din descendenţii de nord - Lundehund, Vallhund şi Spitz -, ajungând în Marea
Britanie prin grija vikingilor, fiind
folosiţi de aceştia la conducerea
vitelor. Pentru motivul că puteau fi
uşor călcaţi pe coadă de bovine,
aceasta le-a fost tăiată preventiv,
astfel că mai târziu s-au născut şi
exemplare fără coadă.
Când comparăm un Pembroke şi un Cardigan, aflaţi unul
lână altul, putem observa uşor deosebirile. Dar dacă suntem novici
(de multe ori şi pentru arbitri este o
problemă), de unde ştim cu ce tip
de Corgi ne confruntăm dacă nu
avem posibilitatea să-l comparăm
cu cealaltă varietate? Iată o scurtă
listă cu deosebiri care ne pot oferi o
linie călăuzitoare în această problemă:
• Dimensiuni: Cardigan este
de talie mai mare şi este mai
dezvoltat în comparaţie

cu Pembroke;
• Membre: membrele toracice ale unui Cardigan se poziţionează spre exterior (aşa-numitul „ç”
- „c” franţuzesc), în timp ce cele ale
lui Pembroke sunt paralele;
• Expresia feţei: Cardigan are
capul mai aspru, mai rece, în timp
ce Pembroke are o expresie mai caldă, mai „zâmbitoare”;
• Urechile: Cardigan are urechi vizibil mai mari, în timp Pembroke le are mai mici;
• Coada: Cardigan are întotdeauna coadă, pe când la Pembroke se pot naşte şi indivizi fără
coadă, iar în unele ţări se practică
tăierea cozii, aşa că, dacă vedem
un Corgi fără coadă, acela nu poate
fi decât Pembroke;
• Părul: la Cardigan este mai
aspru, pe la Pembroke este moale,
stufos;
• Culoarea: la Pembroke părul poate fi doar alb-roşcat, alb-negru şi tricolor, în timp ce la Cardigan
toate varietăţile de culori sunt permise (în dungi, albastru cu alb) există chiar şi exemplare cu ochi de
culoare albastră!;
• Comportament: Cardigan
este mai liniştit, îi place mai mult
liniştea, în timp ce Pembroke este
mereu agil, activ, dominant,
doreşte să facă ordine permanent.
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5 aspecte
interesante
despre Corgi
1) Regina Elisabeta a II-a a
Marii Britanii este proprietara a 16
Pembroke Welsh Corgi.
2) Pembroke Welsh Corgi
ﬁgurează mereu în Top 10 rase de
câini în funcţie de inteligenţă (IQ).
3) Pembroke Welsh Corgi
poate trăi până la 15-16 ani.
4) Din cauza lungimii sale,
coloana vertebrală a unui corgi trebuie menajată, astfel că trebuie
evitat mersul pe scări.
5) Rasa Pembroke Welsh
Corgi este cea mai mică rasă de
ciobăneşti.
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Cui i se recomandă
un Corgi
• Celor care-şi doresc un câine curajos, oricând gata de acţiune,
cu o talie mică şi ego puternic;
• Celor care-şi doresc o rasă
sănătoasă, cu puţine boli ereditare;
• Celor care-şi doresc un câine într-adevăr inteligent, care poate
ﬁ învăţat repede şi în ai cărui ochi se
poate citi interesul şi inteligenţa;
• Celor care nu suportă plictiseala, dar îşi doresc un câine glumeţ, care te poate distra oricând
(chiar şi atunci când doarme!), producându-le bucurie întreaga zi;
• Celor care îşi doresc un câine binevoitor, cu interes pentru stăpân, pe care-l iubeşte sincer şi
căruia îi urmăreşte cu atenţie orice
mişcare
• Celor care-şi doresc un membru în familie cu care toţi să aibă
ceva în comun, jucăuş cu copiii şi care urmăreşte cu atenţie orice mişcare
a bucătarului;
• Celor care doresc un companion pe care să-l regăsească peste
tot, mereu vesel, mereu gata de joacă;
• Celor care au nevoie de un câine vigil, care să anunţe prin vocea
sa fermă prezenţa străinilor.
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SFATURI

De ce e important sportul în relaţia cu câinele
de Árkosi József

M

Element esenţial
La fel ca pentru om, sportul
este un element esenţial în viaţa
câinelui, menţinându-l sănătos şi
accentuându-i trăsăturile genetice
pozitive, cu efect benefic asupra
valorii sale de reproducere şi expoziţie. Acesta este şi motivul
pentru care tot mai numeroase asociaţii chinologice naţionale încurajează acest gen de activităţi,
uneori înscriindu-le în şirul probelor
de concurs de la marile competiţii
internaţionale. Pe lângă ramurile
sportive mai vechi, devenite clasice
(cross-ul canin, trasul saniei, cursele cu ogari, concursul de întoarcere
a oilor, probele de “caută şi găseşte” destinate câinilor de vânătoare
şi de salvare etc.), au apărut şi probe din aşa-numitele sporturi ludice
sau de agilitate şi îndemânare: câinii dansatori, probele de flyball şi
frisbee etc.
Însă dincolo de posibilitatea
ca aceste sporturi să îmbunătăţească performanţele şi bagajul genetic
al câinelui, aducându-i acestuia un
număr sporit de medalii la concursurile internaţionale, aceste activi-

Frisbee stimulează agilitatea
tăţi reprezintă un mijloc optim, atât
pentru noi, cât şi pentru câine, de a
ne petrece timpul liber în mod amuzant şi relaxant.
Esenţial este ca stăpânul şi
câinele său să se simtă bine împreună şi să cimenteze o relaţie stabilă şi puternică, între doi parteneri
mereu activi şi sănătoşi.

Foto: Dogheart

odul în care percepem relaţia dintre
om şi animal a evolut
continuu, iar sportul alături de câinele nostru a devenit o activitate
din ce în ce mai populară în întreaga lume. Spre finele Evului Mediu,
câinele era acceptat pe lângă casa
omului pentru că-i asigura proprietarului său protecţia sa şi a bunurilor sale, pentru că îi evidenţia statutul în
înalta societate sau ca element decorativ - un capriciu nobiliar în pas
cu moda vremii. Astăzi acest lucru
s-a schimbat radical, iar câinele a
devenit un partener cu drepturi depline într-o relaţie de prietenie bazată pe afecţiune şi devotament.
Aşa se face că micul patruped a început să fie prezent din ce în ce mai
des alături de noi în viaţa de zi cu
zi, printre noile sale atribuţii numărându-se şi aceea de partener sportiv.
Probabil nu există niciun stăpân de câine sănătos care să nu fi
efectuat măcar o dată o repriză de
jogging alături de micul său prieten.
Dar pe lângă clasica disciplină a
alergatului împreună, câinele îşi
face simţită prezenţa şi în alte discipline sportive, uneori neaşteptate
- suntem din ce în ce mai des martori ai unor momente relaxant-amu-

zante care implică stăpâni angajaţi
alături de câinii lor în partide de fotbal pe plajă, schi nautic sau înot.
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Prin cercul câinilor acrobaţi

de Răzvan Buzoianu

Cvintetul de la
acă şi copilăria ta, ca şi
a mea, a fost marcată
Circul „Globus”
de coulrofobie (frica de
clovni) şi fascinaţia circului a rămas
Din cinci câini diferiţi nu poţi
un vis netrăit, ia-mă de mână şi îm- face o salată de boeuf, dar poţi face
preună vom strânge curaj suficient un număr de circ încântător. Asta ţi-o
pentru a merge chiar acum să-i cu- spune orice dresor, chiar şi Ludmila.
noaştem pe câinii acrobaţi de la Cir- A, nu v-am zis de Ludmila. Ludmila
cul Globus, iar timida şi platinata Gireva este tânără, blondă, simpaNatasha, fraţii grizonaţi Cip şi Boni, tică, timidă şi vorbeşte cu accent.
echilibratul “european” Mikey şi Logic că vorbeşte cu accent, doar e
uriaşul de zăpadă Rocky o să ne ucraineancă şi a venit în România
înnebunească cu trucurile lor, fă- “doar” de cinci ani. Ea este dresoacându-ne să uităm de teamă pentru rea celor cinci câini de la Circul
totdeauna.
“Globus” din Bucureşti: trei pudeli,
•
Unul
dintre
cei mai renumiţi dresori de
Ştiaţi că…
câini din istoria interbelică a circului românesc
a fost Vladimir “Mirco” Nemec.
• Italianul Theodor Sidoli, împreună cu
familia sa, a ridicat primul circ din Bucureşti, în
anul 1874, pe locul hotelului Cişmigiu. După ce
totul a ars într-un incendiu, familia Sidoli a construit, în 1888, primul circ “zidit”.
• Familia Krateyl şi-a donat circul statului în 1954, dar membrii acesteia au rămas în
continuare în slujba circului, ca angajaţi.

D
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un “european” şi-ncă unul, care-i
şi întrece pe toţi ceilalţi la un loc,
măcar ca dimensiune, un ciobănesc mioritic.
Dar înainte de a vă spune povestea câinilor acrobaţi, doamnelor
şi domnilor, în aplauzele dumneavoastră: dresorul. Nu ştiu ce imagine vă apare în faţa ochilor atunci
când vă gândiţi la un dresor, dar
cea a unui “nene” fioros, care struneşte patrupezii cu mână de fier, înarmat c-un baston, e una perimată.
Nici gând de vreun “instrument” de
dresaj. Totul se face doar cu vorbă
bună şi cu o bucată de carne şi mai
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bună. Şi trebuie să ai inimă de piatră ca să nu te impresioneze cvintetul canin de la “Globus”. Păşesc la
braţ, uman, în două labe, iar apoi, la o
comandă scurtă, pe care eu, unul,
n-am reuşit s-o percep, chit că mă
băgasem până-n sufletul lor, au
zbughit-o mai întâi în sus, ca nişte
rachete, prin cercurile înălţate de
Ludmila, iar apoi, saltimbanci cu patru picioare, au sărit unii peste ceilalţi, ca mieii îngrămădiţi în ţarc.
Şi dacă suntem la momentul
confesiunilor, recunosc, unul dintre
ei a reuşit să-mi atragă mai mult
atenţia - era şi greu să treacă neobservat la cele peste 50 de kilograme ale sale. Uriaşul e un Ciobănesc
Românesc Mioritic, alb ca zăpada.
Îl chemă Rocky şi are 5 ani. Să intri
cu un Ciobănesc încăpăţânat în arenă pare o alegere neinspirată, dar
“reuşita ţine 100% de ambiţia şi
perseverenţa dresorului”, mă lămureşte Ludmila Gireva.
Altă surpriză a cvintetului de
acrobaţi de la “Globus” este Mikey
(2 ani), un maidanez maroniu, despre care dresoarea spune că “se
descurcă de minune”. Pe cei doi pudeli, fraţii Cip şi Bony (5 ani), mă aşteptam să-i întâlnesc în trupă,
pentru că rasa lor a devenit aproape sinonimă cu acrobaţiile de circ.
În fine, mezinul acrobaţilor este tot
un pudel, Natasha, o timidă în vârstă de doar opt luni, care este şi animalul de companie al Ludmilei.

Înţeleg comenzile extrem de repede, se disciplinează uşor şi sunt capabili de numere surprinzătoare Ludmila a avut un număr de circ în
care trei maidanezi au învăţat să
meargă pe skateboard.
Dacă te-ai întrebat de unde
provin câinii de circ, află că unii sunt
cumpăraţi din canise, iar alţii sunt
salvaţi de pe străzi şi metamorfozaţi
în artişti de circ. “Dresajul începe de
la vârsta de şase-şapte luni”, explică Gireva, iar animalele sunt stimulate, prin diferite jocuri, pentru a

întări relaţia cu dresorul.
Însă o “echipă” de acrobaţi
canini nu are parte numai de antrenamente întreaga zi, ci se bucură şi
de acea viaţă obişnuită de câine de
casă (în cazul nostru o “casă” neobişnuit de mare, Circul “Globus”),
sunt scoşi la plimbări prin parcuri
sau pe stradă şi se comportă ca
nişte câini absolut normali, socializează, ba chiar, uneori, unii îşi mai
iau lumea-n cap, amorezaţi până
peste cap de vreo căţea comunitară, dar... extrem de frumoasă.

Dresajul de circ
Primele lucruri de bază în ar ta dresajului de circ sunt dragostea
faţă de animal şi relaţia cu acesta.
“Dacă ai eşuat în stabilirea uneia
dintre aceste două legături, nu prea
te poţi numi dresor. În cazul în care
ai bruscat sau lovit câinele, se pierde toată încrederea şi se năruie tot
ce ai reuşit să clădeşti până în momentul respectiv. Câinele nu îşi mai
face bine treaba, ba chiar se opune
executării comenzilor, iar tu probabil că îşi vei pierde minţile”, spune
Ludmila Gireva. Dresoarea spune
că maidanezii sunt printre cele mai
potrivite exemplare pentru circ.
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Dresoarea Ludmila
Ludmila Gireva se trage dintr-o familie de dresori, cele două surori
ale ei activează într-un circ din Ucraina şi, după ce a ajuns în România
cu ocazia unui turneu, în urmă cu cinci ani, s-a decis să se stabilească
aici. În ţara ei natală a absolvit o şcoală de dresori - spune că a avut un
profesor bun şi 50 de câini, pe care a reuşit să-i dreseze. În arena circului
a intrat la 18 ani şi a adunat deja experienţa, iscusinţa şi răbdarea necesare pentru a dresa orice câine. Acum lucrează la Circul “Globus”.
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Vaccinarea, un gest responsabil
faţă de sănătatea câinelui nostru
de dr. Vass Andrea

A

nimalele de companie au
însoţit omul de-a lungul
evoluţiei încă din zorii istoriei sale, cel mai cunoscut exemplu
fiind cel al câinilor aşezaţi alături
de primii oameni în jurul focului protector. Astăzi, la aproape un milion
de ani de la acele momente de istorie ancestrală, câinii au rămas
aproape de noi, consideraţi de către
mulţi ca fiind cei mai buni prieteni
ai omului, parteneri pentru distracţie, dar şi animale de pază, care ne
dau siguranţă, ne ameliorează încrederea în sine şi, în cazul copiilor,
ne susţin în promovarea responsabilităţii.

Examinarea câinelui
În schimbul companiei şi prieteniei pe care ne-o oferă, nu cer de la
noi decât puţină înţelegere, hrană,
afecţiune şi, mai presus de toate,
responsabilitate. Întrucât depind de
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noi, suntem responsabili faţă de
starea de sănătate a animalelor
noastre de companie, evaluarea
acestei stări putând s-o facem chiar
noi, zilnic, mărind astfel şansele să
decelăm ceva anormal încă din momentele incipiente ale unei eventuale afecţiuni. Pentru a depista cât
mai eficient simptomele, este impor tant de ştiut că animalele încearcă instinctiv să-şi mascheze
stările de boală, pentru o durată
semnificativă de timp neexistând
niciun indiciu că ceva nu este în ordine. Diminuarea apetitului sau a
aportului de apă pot reprezenta un
semn de alarmă, dar semne clare
de îmbolnăvire vom observa doar
când boala se află într-un stadiu relativ avansat.
E recomandat să examinăm corpul (trupul şi părul) animalului, ochii,
să identificăm eventualele inflamaţii
ale urechilor sau eventualele secreţii care necesită intervenţie imediată (pentru care vom recurge de
fiecare dată la medicul veterinar).

De asemenea, este necesar să
determinăm în mod regulat greutatea cîinelui şi să-l alimentăm corespunzător greutăţii rasei sale,
având grijă să nu-l îngrăşăm.
Una dintre cele mai utilizate metode de imunizare a animalului în
faţa numeroaselor boli care i-ar putea ameninţa sănătatea este vaccinarea, aceasta putând preveni apariţia multor boli infecţioase. În cazul
în care mama este vaccinată, şi căţeii acesteia vor fi protejaţi în primele săptămâni de viaţă, prin aportul laptelui matern, care conţine
imunoglobuline specifice.
Dar această formă de imunitate
(imunitate pasivă) nu durează prea
mult, iar atunci când nivelul de apărare începe să scadă, vaccinarea
animalului în cauză devine imperioasă. Pentru anumite boli, protecţia imunologică nu durează mai
mult de un an, de aceea animalul
trebuie supus revaccinărilor consecutive. Este bine să programăm examenul de control cu cel al vaccinării
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anuale pentru animalul nostru.

Împotriva căror boli
protejează vaccinurile
canine?
Turbarea (rabia) este încă prezentă în unele medii rurale şi nu trebuie privită cu superficialitate. Prevenţia antirabică este reglementată
pe plan internaţional, acest aspect
referindu-se şi la obligativitatea vaccinării anuale a speciilor receptive.
Jigodia (Boala lui Carre) afectează cel mai adesea animalele tinere,
dar se poate manifesta şi mai târziu
la orice vârstă. Animalul bolnav are
ochii înceţoşaţi, pe fantele nazale
se scurg secreţii purulente, uneori
apar contracţii generale ale întregului corp. Boala este de obicei mor tală, dar chiar dacă animalul trece
prin boală, poate rămâne cu sechele nervoase pe toată durata vieţii.
Parvoviroza se manifestă prin
vomă gravă, diaree sanguinolentă,
în urma cărora animalul se deshidratează grav şi moare. Hepatita
virotică infecţioasă este foar te contagioasă şi adesea mortală. Este
caracterizată prin febră intensă,
vomă, durere abdominală, icter.
Vestea bună este că împotriva
tuturor acestor boli există vaccinuri
care, administrate la animalele sănătoase, le conferă apărare imuni-
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tară eficientă.
În afară de bolile mai-sus amintite, se obişnuieşte să se aplice protocoale de vaccinare şi pentru prevenirea leptospirozei, a parainfluenţei,
coronavirozelor şi a traheobronşitei.
Leptospirele determină afecţiuni hepatice şi renale, iar pentru tratarea
bolii este nevoie de administrarea
de antibiotice pe o perioadă lungă.
Boala poate fi întâlnită şi la om.
Coronavirusul afectează, de asemenea, tractusul intestinal, dar în mod
diferit faţă de parvovirus.
Simptomele sunt voma, diareea,
inapetenţa, adinamia, deshidrata-

rea - care se instalează repede.
Boala ca atare este rareori letală,
dar dacă se asociază şi cu parvovirus, atunci prognosticul devine defavorabil.
Virusul parainfluenţei determină
afecţiuni discrete ale căilor respiratorii, animalul tuşeşte, respiră greu,
prezintă epiforă. În mare, se aseamănă cu tusea de canisă produsă
de Bordetella bronchiseptica, dar
nu este atât de gravă. Agentul etiologic are capacitate patogenă mare,
răspândindu-se în medii unde animalele coexistă şi vin în contact direct unele cu altele. Tusea uscată -
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ca simptom principal - solicită animalul foarte mult, iar proprietarul
este îndreptăţit să-şi facă griji. Iată,
deci, o serie întreagă de afecţiuni
extrem de periculoase pentru sănătatea câinelui nostru care pot fi
combătute prin vaccinare, ceea ce
face ca această metodă de imunizare să devină esenţială în programul de profilaxie al animalului.

Vaccinul „de călătorie”
Vacanţele de vară reprezintă întotdeauna o problemă pentru deţinătorii de câini, aceştia fiind în impas dacă să-i lase acasă sau să-i ia
alături de ei în concediu. Dacă optăm să lăsăm câinele la o pensiune
pe durata vacanţei, atunci este nevoie de profilaxie totală, în mod deosebit faţă de traheobronşita infecţioasă, motiv pentru care aplicăm
un program nou de imunizare pentru câine. După reîntoarcerea din
vacanţă, animalul trebuie examinat
din nou foarte amănunţit, şi la cea
mai mică suspiciune de infecţie trebuie să apelăm imediat la medicul
veterinar pentru consultaţie.
Dacă dorim să călătorim cu câinele în afara ţării, trebuie să avem
în vedere mai multe aspecte. Informaţiile din paşaportul câinelui (Pet
Passport Scheme) ne ghidează cu
privire la restricţiile din diferite ţări
cu referire la animal, inclusiv cu
schema de vaccinare necesară. În
condiţiile respectării prescripţiilor legale, nu
avem niciun motiv să
nu fim însoţiţi de câinele nostru în orice
ţară europeană.
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Din momentul în care ne-am decis să ne cumpărăm un câine, ne
asumăm implicit şi un set de responsabilităţi pentru sănătatea lui.
Este necesar să ducem cel puţin o
dată pe an animalul la medicul veterinar pentru consultaţie, iar la vârste
mai înaintate, chiar şi de mai multe
ori. Examenul medical anual trebuie
să fie unul detaliat, complet, conţinând analiza sângelui, a fecalelor,
examinarea dinţilor, a ochilor, a pielii, a urechilor etc. Să nu uităm că
prima condiţie a unui tratament eficient este un diagnostic corect stabilit din vreme.
O relaţie armonioasă
care să nu compromită
prietenia noastră cu
câinele este posibilă
doar atunci când avem
un câine sănătos.

Mijloace de protecţie:
microciparea şi asigurarea

Pe lângă un program medical profilactic consecvent, este recomandabil să ne gândim şi la
identificarea câinelui prin microcip.
Prin implantarea sub pielea din regiunea gâtului a unui asemenea
dispozitiv, putem identifica animalul aplicând un cititor pe această
parte a corpului său, lucru care
poate fi foarte util în cazul pierderii
animalului şi este necesară identificarea lui. O altă grijă faţă de
acesta o poate reprezenta şi poliţa
de asigurare a sa în caz de accidente.
mai - iunie 2012

Nou Protecție continuă

împotriva puricilor și căpușelor pe durata a 8 luni
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N
LU

LUN
A1

LUN
A7

2
NA
LU

A6
N
LU

LUN
A3

4
NA
LU

LUN
A5

Omoară și are acțiune repelentă împotriva
puricilor și căpușelor pe durata a 8 luni
t Zgardă inovatoare pentru protecția antiparazitară continuă
destinată atât câinilor cât și pisicilor
t Matrice specială din polimeri cu structură avansată care permit
eliberarea constantă de imidacloprid și flumetrină
t Reduce riscul transmiterii bolilor determinate de vectori
t O singură aplicare asigură o complianță ridicată a proprietarilor
t Fără miros și rezistentă la apă

Protecție eficientă pentru 8 luni

Până la

luni de
protecție
Căpușă

Purice

Larve

Păduchi

(numai pentru câini)

• POVEŞTI ADEVĂRATE

„Mi-aş fi
dat viaţa
pentru
câinele
meu!”

de Alexandra-Doris Savu

C

huck Noland… îţi spune
ceva numele ăsta? Nu,
dacă nu eşti cinefil - şi
nu e dramatic dacă nu eşti. E personajul interpretat de Tom Hanks în
“Naufragiatul” (“Cast Away”). Unic
supravieţuitor al unui accident aviatic, ajuns pe o insulă pustie din mijlocul Pacificului, Chuck îşi creează
un companion, personificând o minge de volei pe care o numeşte Wilson. O formă de ataşament similară
a dezvoltat şi Gabriela Rau, o bistri-
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ţeancă ajutată să depăşească momentele cele mai dificile de un…
câine.
Oricât de absurd le-ar părea
unora ataşamentul faţă de un “prieten de companie” în detrimentul unei relaţii interpersonale, femeia
vede în acest tip de afecţiune soluţia ideală în cazul singurătăţii. “Decât singurătate populată sau, mai
crunt, singurătate în doi, mai bine
doar eu şi câinele meu. Nu este vorba despre o alegere, cum cred unii

care mă cataloghează drept nebună, ci de absenţa unei
alternative. Cine ar alege să rămână singur? Am fost dezamăgită
de oameni…”, şi-a explicat femeia
raţionamentul prin care, în vastul
imperiu al singurătăţii cotidiene, oamenii caută cu disperare să dăruiască şi să primească afecţiune
acolo unde o mai găsesc, la animalul-prieten cu care convieţuieşte.
“Animalele nu te trădează,
rămân devotate şi recunoscătoare
o viaţă întreagă. Iubirea lor este ne-
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O relaţie specială, bazată pe reciprocitate
animal de companie şi cum se manifestă acesta. “Până la ce nivel de
implicare afectivă poate ajunge ataşamentul faţă de animalul de companie? Cine dă şi cine primeşte mai
mult în acest tip de relaţie? Între
mine şi Baby a fost vorba despre reciprocitate. Dacă aş fi putut anticipa
momentul fatal, m-aş fi aruncat în
stradă după el şi, probabil, copleşită de situaţie, mi-aş fi dat viaţa
pentru câinele meu… Niciodată nu

TALON de ANUNŢ GRATUIT
valabil numai pentru persoane fizice

#

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

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...............................................................................
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.
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m-a dezamăgit. Vă spun din suflet
că orice animal de companie îngrijit
cu dragoste este răbdător, plin de
bunătate, nu pizmuieşte, nu se
îngâmfează, nu caută câştig pentru
sine, te acceptă aşa cum eşti...”.
Când pechinezul Baby s-a stins,
privindu-şi prietena de-o viaţă-n
ochi, Gabriela Rau l-a luat în braţe…
Nu şi-a mai cumpărat niciun câine.
N-a mai putut. … cât despre Baby,
el doarme acum într-o grădină…

CONCURS

#

condiţionată. Ele nu-şi protejează
investiţia, nu oferă acum pentru a
primi mai mult în viitor. Sunt oameni
care ajung să te urască pentru că
nu i-ai ajutat aşa cum şi-au imaginat
ei, sfâşiindu-ţi inima. Însă în faţa unui
animal de companie, integritatea ta
nu este niciodată vătămată. Ba mai
mult, el şi-ar da viaţa pentru tine”,
e convinsă Gabriela Rau.
Relaţia de prietenie dintre
doamna Rau şi pechinezul Baby a
durat 11 ani, cu bune, cu mai puţin
bune, ca-n orice relaţie. Femeia
spune că atunci când era tristă,
Baby îi aducea jucării şi făcea giumbuşlucuri, doar s-o înveselească, iar
când era bolnavă, stătea inert lângă
ea şi nici nu mai avea poftă de mâncare. Cei doi erau nedespărţiţi, Gabriela Rau îl ducea cu ea chiar şi la
orele de dans de societate, iar Baby
o aştepta, ca un copil.
Orice ataşament se dezvoltă
dintr-o relaţie afectivă, iar bistriţeanca a încercat să explice ce presupune ataşamentul faţă de un
PUBLICITATE

CÂŞTIGĂ cu petzoom şi Maravet
hrana animalului tău de companie pentru o lună!
Scrie o scrisoare despre o întâmplare deosebită din
viaţa animalului tău de companie, decupează talonul,
completează-l integral şi trimite-l împreună cu scrisoarea
pe adresa: Baia Mare (jud. Maramureş), str. Europa nr. 9,
până la 10 iunie 2012 (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 necesară 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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DRESSING STAR

• Raluca de la Bambi investeşte în garderoba bichonului ei

Aşa arată dressingul lui Bubu!
de Valentina Aldea

J

umătatea blondă a trupei
Bambi, Raluca Tănase, a
devenit responsabilă cu
garderoba bichonului surorii sale
Denisa. Schimbarea s-a produs pe
nepregătite, după căsătoria mezinei
familiei Tănase, când mama fetelor
n-a mai vrut să se despartă de alintatul patruped.
Dacă iniţial mama “surorilor
Bambi”, doamna Tănase, s-a opus
vehement atunci când Denisa, fiica
ei, l-a adus acasă pe bichonul Bubu,
acum aceasta este dependentă
de el. Vreţi un argument? Anul
trecut, când Denisa, proaspăt
căsătorită, a fost nevoită să îl lase
pe Bubu în casa părintească, la insistenţele mamei sale. Însă ghemotocul alb a rămas pe mâini bune:
soţii Tănase îl hrănesc, îl duc la coafor şi cosmetică, iar Raluca se preocupă ca patrupedul să aibă accesorii
şi hăinuţe trendy.
„De fiecare dată când ne întoarcem din străinătate, cadourile
pentru el au locul lor în bagaj. Are
hăinuţe personalizate din America:
o hăinuţă roşie de iarnă, inscripţionată “Bubu”, alta adusă de Denisa
din Cancun, o hăinuţă cu Las Ve-
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RITUAL. Bubu este îmbrăcat de Raluca înainte de fiecare ieşire în parc
gas... Majoritatea sunt roşii, pentru
că îl prinde bine această culoare.
Hăinuţele nu sunt foarte scumpe,
cam 40 de dolari a fost cea mai
scumpă - chiar dacă Bubu e destul
de răsfăţat, nu cheltuim prea mult
în acest sens, pentru că e nedrept
faţă de cei care sunt mai puţin favorizaţi de soartă“, a declarat Raluca
Tănase, pentru „petzoom”.
Proprietară a unui atelier de
croitorie, Raluca Tănase creează şi
comercializează rochii elegante, însă acum are de gând să conceapă
şi îmbrăcăminte sofisticată pentru
bichonul ei. „Până acum i-am făcut
lui Bubuţu doar câteva eşarfe roşii,
însă probabil la iarnă o să-i mai facem nişte hăinuţe”, a confirmat ea.
În schimb, Bubu nu pare să aprecieze prea mult accesoriile primite,
pe care le distruge destul de repede. „Are o zgărduţă interesantă, roşie cu nişte pietre argintii. A avut şi

o zgardă cu pietre Swarovski, însă
nu a rezistat prea mult la gâtul lui,
pentru că e destul de năzdrăvan şi
a rupt-o. Dulăpiorul lui conţine hăi-

• Alături de hainele vedetei,
pe umeraşe tronează şi ţinutele
viu colorate achiziţionate special
pentru Bubu
nuţe - le punem pe umeraşe, pentru
că nu vrem să se şifoneze -, şampoane, parfumuri şi are şi nişte ghetuţe de iarnă pe care însă nu le
poar tă”, a mai povestit Raluca Tănase pentru „petzoom”.
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• Povestea şi utilitatea zgărzii cu leduri
de Sebő Gyula

V-aţi întrebat vreodată care a fost parcursul senzaţiilor trăite de om
de la lumina focului până la lumina artificială şi cum au ajuns cele mai moderne
obiecte de iluminat să fie utilizate în folosul animalelor de companie?
acă nu credem teorii
bizare, focul a fost prima sursă de lumină a
omului. Însă înaintea focului, e imposibil ca omul preistoric să nu fi
observat în noapte o altă sursă de
lumină, vreo vieţuitoare minusculă,
strămoşul licuriciului. Cine mai ştie
astăzi care a fost succesiunea surselor de luminat nocturn de-a lungul evoluției speciei umane? Însă
nu este dificil să ne închipuim ce a
simţit omul preistoric atunci când
stătea în jurul “luminii îmblânzite”,
lângă focul de tabără, şi mirosul
cărnii prăjite l-a atras pe strămoşul
câinelui de astăzi. Lumina focului,
reflectată în ochii patrupedelor carnivore, părea o lumină nemaivăzută
de om până atunci. Acolo, lângă foc,
e posibil să se fi produs şi prima legătură dintre om şi câine, iar dacă
s-a întâmplat aşa, trebuie să mulţumim focului pentru prietenia asta
sfântă dintre om şi câine.

Astăzi, câinele face parte din
categoria animalor de companie
care se pot bucura împreună cu
oamenii de rezultatele evoluţiei civilizaţiei şi care devin
utilizatori ai acestora.
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Povestea “câinelui luminat” a
început de la inginerul american de
origine sârbă Nikola Tesla, cel care
a declanşat cea de-a doua Revoluţie Industrială. Însă descoperirile lui
Tesla în folosul animalelor de companie au fost puse în practică de
cercetătorul german Peter Goeden,
în anul 1927. Acesta a montat pe
un ham un bec legat la o baterie.
Se spune că invenţia lui Goeden a fost inspirată de militarii care
şi-au pierdut vederea în urma primului război mondial, însă iluminarea unui câine care ghidează un
nevăzător aparţinea viitorului, aşa
că hamul luminat a trebuit să aştepte peste 60 de ani până când i-a

fost unanim recunoscută utilitatea,
fiind folosit ca sistem de prevenire şi
de semnalizare a pericolului.
Hamurile iluminate au fost
per fecţionate în timpul celui de-al
doilea război mondial, dar nu în
folosul nevăzătorilor, ci al al combatanţilor - în loc de sursa de lumină,
pe hamul câinilor au fost fixate materiale sanitare, materiale explozive
sau chiar muniţie suplimentară. În
acest sens, în perioada respectivă,
mulţi dintre câinii din rasa Ciobănesc German au fost „înrolaţi” cu
forţa în armata nazistă. Acei câini
care şi-au găsit sfârşitul pe front, îndeplinind “serviciul militar german”,
au inspirat punctul de pornire al
creaţiei şi fabricării la scară industrială a hamurilor specializate.

După încetarea războiului şi
după redresarea economică, cercetătorii germani au perfecţionat zgărzile luminoase care-i făceau pe
câini vizibili şi pe timp de întuneric.
Aşa a luat naştere prima zgardă iluminată modernă, care reflectă recunoaşterea importanţei câinelui în
viaţa omului.
Producătorii acestor hamuri
au sesizat că, de regulă, deţinătorii
de câini nu se zgârcesc şi
cumpără
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cel mai modern echipament de protecţie pentru patruped. Nici nu mai
contează cât costă! Aşa că afacerea
a explodat, piaţa de profil fiind invadată de acest gen de echipament.
Ca o observaţie personală,
par tea electronică şi bateria zgărzilor sau hamurilor luminate, mai
ales cele asamblate în zona asiatică, nu este rezistentă la apă şi se
strică foarte repede, deşi în industria electronică se produc deja chiar
telecomenzi impermeabile. Din fericire, în ciuda asaltului sufocant al
producătorilor-vânători de profit, se
pot achiziţiona şi produse de calitate, rezistente la apă.
Mai aproape de zilele noastre, zgarda luminoasă a fost adaptată pentru a putea fi folositoare şi
în alte domenii. De pildă, în anul
1995, Oliver Gellhaus a încorporat
sursa de lumină într-un tub din plastic, obţinând efectul de iluminat din
acele bastonaşe iluminate, folosite
ca şireturi sau piese decorative. Inovaţia lui Gellhaus a dus şi la per fecţionarea zgărzilor şi hamurilor
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luminate, fiind încorporate în materialul de producţie şi luminând uniform,
fapt care a dus la o mai bună vizibilitate pe timp de noapte a câinelui de
către şoferi şi reducând astfel regretabilele accidente rutiere.
De exemplu, nici producătorul
maghiar de hamuri pentru câini
Julius-K9, cel care a perfecţionat
hamurile de forţă, nu a rămas în urmă în acest domeniu. Hamurile lor
sunt dotate cu un sistem de leduri,

care atrag atenţia conducătorilor auto
asupra existenţei câinelui pe şosea.
Chiar dacă bateria slăbeşte, hamul cu
benzi fluorescente ajută la observarea la timp a câinelui, evitând astfel accidentele nefericite şi salvând
viaţa patrupedului.
Pentru mulţi s-ar putea ca aceasta să fie ca o „lumină demonică”, asemănătoare licuricilor care
luminau în trecut în apropierea
focului.
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eşi majoritatea specialiştilor aver tizează că soluţia “Pet în
aer” poate implica o seamă întreagă de complicaţii şi riscuri potenţiale pentru animalele în cauză, uneori
suntem nevoiţi să ne luăm prietenul
necuvântător cu noi în anumite călătorii “printre nori”.
Fie că ne mutăm în altă ţară, plecăm într-o vacanţă mai lungă la mii
de kilometri distanţă sau pur şi simplu nu suportăm să ne despărţim
prea multă vreme de animalul de
companie, ne putem vedea uneori
siliţi să luăm decizia de a ne îmbarca la
bordul avionului împreună cu animalul
nostru de companie (animalele admise de majoritatea companiilor aeriene sunt câinii şi pisicile).

Cum să îţi pregăteşti Pet-ul?
Înainte de a te interesa ce condiţii de călătorie are linia aeriană
selectată, trebuie să mergi la medicul veterinar şi să obţii un certificat
care atestă starea bună de sănătate a Pet-ului tău. Nu toate companiile aviatice cer acest certificat, dar
el îţi poate fi solicitat în momentul
în care ajungi la destinaţie (este recomadat ca actul să fie emis cu mai
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puţin de 30 de zile înaintea voiajului).
În cazul în care compania aeriană pe care ai ales-o îţi permite călătoria alături de patrupedul tău, află
că există un număr limitat de locuri
pentru animale de companie pentru
fiecare zbor, aşa că la rezervarea
biletului trebuie să precizezi faptul
că vei călători însoţit de animăluţ.
Dacă vrei că animalul tău să călătorească la categoria PETC (în cabina
avionului), trebuie să primeşti acordul companiei de zbor (se iau în
considerare factori precum greutatea sau rasa animăluţului). Dacă nu
vei primi acceptul pentru cabină, animalul va călători la cală.
O altă componentă foarte importantă în procesul de a-ţi transporta
animăluţul cu avionul este cuşca
specială. Pentru a face această
achiziţie, trebuie să te interesezi în
prealabil ce fel de cuşcă solicită
compania aviatică pe care ai selectat-o. De regulă, cuşca trebuie să fie
suficient de încăpătoare pentru ca
animăluţul să poată sta în picioare,
să aibă uşile din metal, podeaua
impermeabilă, sisteme de blocare a
celor două părţi şi sistem de oţel
pentru blocarea uşii de acces. Cu
ceva timp înaintea zborului este indicat să îţi obişnuieşti animăluţul cu
cuşca în care va călători.
mai - iunie 2012

O decizie foarte importantă
pe care trebuie să o iei înainte de
zbor este dacă îţi vei seda sau nu
animăluţul în timpul călătoriei.
Majoritatea medicilor veterinari
nu recomandă această procedură, însă, dacă animalul tău este
unul foarte agitat în viaţa de zi
cu zi, şi mai ales dacă ai ales să
călătorească la bordul avionului
împreună cu toţi ceilalţi pasageri, sedativul se poate dovedi
indispensabil (cel mai bine este
să consulţi medicul veterinar în
această privinţă). Dacă zborul
este unul scurt (până la patru ore)
apa şi mâncarea nu sunt o necesitate, însă pentru
zborurile cu o durată
mai mare, acestea trebuie asigurate. Atenţie! Deşi în aeroport
animalul trebuie
să stea în cuşcă,
acesta trebuie scos
pentru a fi verificat
înainte de a trece
prin zona de securitate.
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• Reguli de călătorie • Reguli de călătorie • Reguli de călătorie •

Ziua zborului

Tarom
În cabină:
• acceptă doar câini şi pisici;
• paşaport internaţional de călătorie pentru animalul de companie;
• acceptă animale cu greutatea
de până la 8 kg cu tot cu cuşcă;
• sunt acceptate maxim trei
cuşti/zbor;
• un pasager poate transporta o
singură cuşcă.
La cală:
• pasagerul trebuie să plătească
un excedent de bagaj în funcţie de
greutatea animalului împreună cu
cuşca;
• pe aeronavele Airbus A318 nu
se acceptă transportul animalelor de
companie în cală;
• pe zborurile cu destinaţia Marea Britanie nu se acceptă la transport animale de companie.

Wizzair
Nu transportă animale vii, cu
excepţia câinilor ghizi care însoţesc
persoanele cu deficiențe. Pasagerii
în cauză trebuie să prezinte documente doveditoare în acest sens.

Carpatair
În cabină:
• pot fi transportaţi numai câini
şi pisici;
• acceptă o cuşcă/pasager;
• greutate maximă admisă animal + cuşcă: 6 kg;
• în funcţie de tipul aeronavei, se
pot transporta maxim patru cuşti/zbor;
• pe zborurile internaţionale se
va aplica o taxă de 75 euro/cuşcă pe
zbor (150 euro tur-retur);
• pe zborurile interne se va aplica
o taxă de 50 euro + TVA/cuşcă/zbor

(100 euro+TVA tur-retur).
La cală:
• în general se pot transporta
câini şi pisici;
• animalele nu sunt incluse în
greutatea maximă admisă gratuit,
prin urmare se vor aplica taxele
obişnuite pentru excedent de bagaj,
inclusiv cuşca;
• nu se vor percepe taxe în cazul
în care animalul acompaniază pasageri cu deficienţe de vedere.

Blue Air
În cabină:
• acceptă transportul animalelor
vii de maxim 6 kg, câini sau pisici;
• transportul se face contra unei
taxe de 35-50 euro/zbor (70-100
euro tur-retur);
• alocarea locurilor se face pe
penultimul rând, pentru a nu se crea
nici un disconfort celorlalţi pasageri.
La cală:
• transportul se face contra cost,
la tariful de 75-100 de euro /animal/zbor
• greutate maximă admisă animal + cuşca: 32 kg;
• pe destinaţiile din Marea Britanie şi Irlanda nu se acceptă transportul animalelor vii.

Air France
În cabină:
• greutate maximă admisă animal + cuşca: 6 kg;
• Câinii ghizi au voie să călătorească în cabină indiferent de greutate.
La cală:
• animalul de companie trebuie
să aibă peste 15 săptămâni;
• greutate maximă admisă animal + cuşca: 75 kg.
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„Să-ţi spun
secrete
despre mine...”
de Cosmin Valentin

„C

uriozitatea a ucis pisica” spune o veche vorbă de duh. Ei bine,
măcar de această dată, maxima
nu pare să fi funcţionat. Ba chiar
din contră, iată mica felină sărind
în paginile revistei mai vioaie şi
mai jucăuşă ca oricând. Se apropie de noi încet, cu paşi calculaţi,
încercând ca-ntotdeauna, să atragă, egocentric, toată atenţia asupra sa. Curiozităţii noastre e pe
cale să i se răspundă, scurt şi la
obiect, în numai 15 paşi.
1. Inima unei pisici bate de circa
120-240 de ori pe minut.
Ritmul cardiac variază foarte mult
şi depinde, desigur, de rasa din care face parte felina respectivă.
Pentru comparaţie, inima unui om
pulsează cu aproximativ 60-80 de
bătăi pe minut.
2. Pisicile nu simt gustul dulce.
Dacă v-a trecut vreodată prin cap
să vă răsfăţaţi felina cu o prăjitură
sau alt gen de desert, pentru a o
recompensa, mai bine abandonaţi ideea. Pisicilor le
lipsesc re-
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ceptorii necesari pentru a simţi
gustul dulce. De altfel, pe limba
unei pisici se află doar aproximativ
473 de papile gustative (comparativ cu cele 9.000 de pe limba unui
om), concentrate mai ales pe vârful acesteia.
3. Creierul unei pisici seamănă cu
cel uman.
Din punct de vedere biologic, creierul unei pisici prezintă numeroase similarităţi cu cel al omului,
poate cel mai interesant aspect
fiind acela că pisicile au şi ele o
zonă cerebrală dedicată formării şi
exprimării emoţiilor.
4. Pentru pisici, iarba are culoarea
roşie.
Văzul pisicilor este şi mai bun, dar
şi mai slab decât cel al omului. E
mai bun, deoarece pisicile văd
foar te bine pe întuneric şi au un
câmp vizual mai larg, de 220° (cel
uman e de numai 180°), dar este
mai slab dacă luăm în considerare
faptul că văd culorile mai şters şi
în mod diferit decât le vedem

noi (specialiştii cred că pisicile văd
iarba ca având culoarea roşie).
5. Pe distanţe scurte, pisicile pot
atinge o viteză de circa 50 km/h.
Pentru comparaţie, cel mai rapid
om de pe planetă, Usain Bolt, aleargă, pe aceeaşi distanţă, cu
doar 43 km/h. Cea mai rapidă vietate de pe Pământ, tot o felină,
ghepardul, îşi poate urmări prada
cu viteze de până la 120 km/h.
6. Repertoriul „vocal” al unei pisici
cuprinde peste 100 de sunete.
Spre deosebire, cel al unui câine,
eternul ei „rival”, este mult mai limitat, conţinând zece elemente
sonore distincte. Într-o eventuală
dispută „verbală”, Pluto n-ar avea
nici o şansă în faţa lui Tom.
7. Pisicile au 32 de muşchi auriculari.
Graţie acestui fapt, urechile pisicilor sunt foarte mobile, putând fi
orientate
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pe un arc de 180°, sporind considerabil eficienţa aparatului lor auditiv. Spre deosebire, omul are
doar şase muşchi care controlează mişcarea urechilor. În total, corpul unei pisici are 517 muşchi.
8. Pisicile au „amprente” unice, la
fel ca oamenii.
Amprenta nasului unei pisici este
strict individuală, diferenţiind-o pe
aceasta de toate celelalte pisici din
lume. Data viitoare veţi şti, deci, cu
exactitate cine a fost „infractorul”
care şi-a băgat nasul în borcanul
cu smântână.

10. Pisicile nu miaună aproape niciodată una la cealaltă.

13. Pisicile siameze îşi schimbă
culoarea în funcţie de temperatură.

Pisicile miaună aproape exclusiv
doar atunci când vor să comunice
cu omul. Când se află faţă în faţă,
pisicile comunică între ele numai
prin tors, scuipat şi sâsâit (oarecum asemănător cu o zi de dezbateri în Parlament, ar spune unii).

În 1930, doi biologi ruşi au descoperit că puii de pisică siameză îşi
schimbă culoarea ca urmare a variaţiilor de temperatură. Gena „albino”, responsabilă pentru mutaţie,
se activează doar dacă temperatura mediului ambiant depăşeşte 36,5°
Celsius. La această temperatură,
pisoii nu vor mai prezenta zonele
negre caracteristice la extremităţile corpului, blana rămânând în întregime albă.

11. Pisicile pot percepe ultrasunetele.
Pisica aude sunete cu două octave
mai sus decât cele accesibile urechii umane.
12. Fără taurină, o pisică ar putea orbi.

9. Pisicile torc cu frecvenţa unui
motor Diesel.
Respectiv cu aproximativ 26 de
cicli pe secundă. Torsul se produce cu ajutorul unui muşchi care
întrerupe fluxul de aer ce trece
prin laringe, făcându-l să vibreze.
De-a lungul vieţii sale, o pisică petrece, în medie, 10.950 de ore torcând. Felinele nu sunt însă
singurele animale care torc (la fel
fac şi porcuşorii de Guineea, iepurii, veveriţele, lemurienii, gorilele şi
elefanţii).
mai - iunie 2012

Taurina e un aminoacid esenţial
pentru sănătatea organismului, pe
care majoritatea mamiferelor îl pot
sintetiza pe cale naturală. Pisicile
însă sunt nevoite să asimileze cantitatea necesară de taurină prin
alimentaţie (nu vă îngrijoraţi, este
prezentă în toate preparatele cu
hrană pentru pisici). Taurina mai
reprezintă şi un ingredient de bază
în majoritatea băuturilor energizante (ceea ce NU înseamnă că ar
trebui să-i oferiţi pisicii un pahar
de Red Bull).

14. Ideea uşiţei batante pentru animale s-a născut datorită unei...
pisici.
Inventatorul acestui ingenios dispozitiv a fost Sir Isaac Newton, epuizat de capriciile pisicii sale.
15. Pisicile au ajuns în spaţiul cosmic cu şase ani înainte ca omul să
pună primul pas pe Lună.
În 1963, francezii au lansat în spaţiu prima pisică-astronaut din istorie, pe numele ei Felicette (inspirat
poreclită de atunci şi „Astrocat”).
S-a întors în siguranţă pe Pământ.
77

• Misterioasa istorie a felinei fără păr

Ssst, linişte! Miaună cântăreaţa cheală!
de Oana-Cristina Butta

Apreciată ca o curiozitate exotică sau, dimpotrivă, privită ca o ciudăţenie
sau ca un capriciu al pasionaţilor de animale de companie neobişnuite, pisica Sfinx
a fost şi rămâne una dintre cele mai notorii reprezentante ale rasei feline. Denumită
astfel datorită aspectului său ciudat, care aduce pe undeva cu renumitul Sfinx din
mitologia antică, aceasta se remarcă prin absenţa blănii şi forma neobişnuită a
corpului: cap mic, ascuţit, corp puternic în formă de butoi, cu musculatură
dezvoltată, şi membre groase şi puternice. Uneori, pisica Sfinx poate
prezenta coloraturi diferite ale pielii, la fel ca pisicile obişnuite
- vărgată, cu pete, roşcată etc.

P

isica Sﬁnx mai este cunoscută şi sub denumirea de „felina cu piele
glabră”, adică fără blană. Existenţa
sa se datorează unei mutaţii genetice spontane, care nu se limitează
la o singură specie sau arie geograﬁcă. Această mutaţie poate apărea
deopotrivă la pisicile comune, cât
şi la cele de rasă.

200 de ani de istorie
Primele informaţii cu privire
la existenţa unor feline lipsite complet de blană se întâlnesc în documentele referitoare la civilizaţiile
amerindiene, şi în special la azteci,
datând din prima jumătate a seco-
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lului al XIX-lea. Aceleaşi documente
menţionează şi existenţa unei specii
de câine cu aceeaşi caracteristică,
obţinută prin selecţie repetată. Alte
documente menţionează pisici Sﬁnx
găsite în Franţa, Austria, Cehia, Anglia, Australia, Canada, SUA, Mexic
şi chiar în Hawaii şi Maroc.
Istoria oﬁcial documentată a
pisicii Sﬁnx începe în anul 1903
când, odată cu invenţia dagherotipului (precursorul aparatelor de fotograﬁat de astăzi), au apărut şi primele fotograﬁi înfăţişând două pisici
lipsite complet de blană.
Deoarece pisicile proveneau
din Mexic, acestea au fost iniţial denumite eronat de către crescători
„pisici mexicane.”

Prune și „vagaboandele”
din Ontario
Membrii populaţiei de pisici
cu piele glabră de pe continentul
european sunt în cea mai mare
parte urmaşii unei femele Sﬁnx din
Roncesvalles, Toronto, pe nume
Prune. Împreună cu alte câteva pisici fără blană găsite pe străzile provinciei canadiene Ontario, Prune şi
mama sa au dat naştere speciei cunoscute astăzi sub denumirea de
„Sﬁnx canadian”, o specie diferită
de cele două varietăţi de „Sﬁnx Rusesc” cunoscute, Peterbald şi Don
Sphynx. Ulterior, aceste pisici au
ajuns în Olanda, unde s-au bucurat
imediat de o mare populariatate în
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rândul iubitorilor de animale.
Asta nu înseamnă însă că nu
au existat probleme. La început, din
cauza numărului extrem de mic de
exemplare pentru împerechere şi a
faptului că majoritatea erau înrudite
între ele, crescătorii s-au văzut nevoiţi să recurgă la încrucişarea cu
alte specii (în special Davon Rex, o
specie cu blană). Acest lucru se
practică inclusiv în zilele noastre,
pentru a aduce „sânge proaspăt” în
cadrul speciei şi a preveni accidentele genetice letale care pot apărea
la o varietate genetică prea scăzută.

O felină cu personalitate
Pisicile Sﬁnx nu se remarcă
doar prin aspectul lor neobişnuit, ci
şi printr-o personalitate aparte. Unii
crescători pasionaţi spun că acestea sunt o parte felină, o parte câine, o parte maimuţă şi o parte... copil. Într-adevăr, pisica Sﬁnx dă
dovadă de o inteligenţă ieşită din
comun şi este mai uşor de dresat
decât pisicile „obişnuite”. Este un
animal sociabil, care preferă compania omului (în special a copiilor)
şi care se ataşează foarte mult de
stăpân. Se acomodează uşor atât
în apartament, cât şi în aer liber şi
tolerează bine prezenţa altor animale (câini, iepuri etc.)
Pe de altă parte, pisica Sﬁnx

are nevoie de multă afecţiune şi îngrijire. De aceea, ea nu este un animal de companie potrivit pentru oamenii ocupaţi. Dacă nu aveţi la
dispoziţie suﬁcient timp pentru a vă
ocupa de ea, pisica se izolează, devine un animal solitar şi recluziv şi,
rareori, poate ajunge chiar la un
comportament agresiv. Datorită alopeciei (lipsei de blană), pisica Sﬁnx
iubeşte căldura mai mult decât alte
feline şi va monopoliza imediat orice
sursă de căldură (plapumă, pătură,
calorifer...). Dacă este scoasă afară
în sezonul rece, se recomandă o
hăinuţă special concepută care să
o protejeze de frig, dar să nu-i stânjenească prea mult mişcările.

Descrierea rasei
Corpul pisicilor Sfinx are formă de
butoi, iar capul este mic şi triunghiular.
Musculatura membrelor este mai dezvoltată ca la alte pisici, iar membrele pelviene sunt puţin mai lungi în comparaţie cu
cele toracice. Lăbuţele sunt mari, ovale,
iar coada se subțiază spre vârf. Linia nasului prezintă un stop discret. Mandibula
este puternică, urechile sunt mari şi late, iar
ochii migdalaţi. Unele pisici Sfinx au păr la
baza urechilor, pe coadă, pe lăbuţe şi la
nări, altele au o piele lipsită complet de
pilozitate. La animalele adulte, faldurile
pielii capului sunt foar te accentuate.
Există pisici Sfinx de toate culorile întâlnite în mod obișnuit la feline, iar culoarea ochilor depinde de culoarea
corpului.
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Îngrijire
Pisica Sﬁnx are un metabolism foarte accentuat. Preferă hrana
uscată, la discreţie, însă poate ﬁ
hrănită şi cu alte alimente - brânză,
caş, carne de pasăre sau peşte etc.
Pisicilor din această rasă le
place să facă baie, însă doar într-un lighean sau o cadă cu apă deja pregătită, deoarece sunetul produs de
apa care curge le deranjează. Se
recomandă să ﬁe îmbăiată săptămânal, folosind un săpun neutru (se
găseşte în farmaciile veterinare), deoarece lipsa blănii duce la acumularea în exces a secreţiilor pielii.
Din acelaşi motiv, pisica Sﬁnx
este sensibilă la soare şi nu se recomandă să ﬁe expusă prea mult
la razele ultraviolete, deoarece pot
apărea arsuri, la fel ca la om.
Urechile trebuie curăţate săptămânal, iar ghearele trebuie tăiate
o dată sau de două ori pe săptămână, folosind instrumente specializate. Acumularea de secreţii de la
colţul ochilor trebuie îndepărtată zilnic.
În igiena pisicii Sﬁnx nu se recomandă folosirea produselor cosmetice, deoarece acestea pot obtura porii pielii sau pot cauza reacţii
alergice.
Deşi necesită o îngrijire mai
pretenţioasă, pisica Sﬁnx este un
animal inteligent, loial şi sociabil, ﬁind o companie plăcută pentru orice
iubitor de animale.
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• Un nou animal de companie:

Samuraiul Kabutomushi
de Oana-Cristina Butta

J

aponia este o ţară cunoscută pentru excentricităţile ei. Să ne gândim doar
la curente de modă cum ar fi Gothic
Loli sau Visual Kei, la design-urile
arhitecturale extravagante sau la
gadget-urile fanteziste concepute
de inventatorii din Ţara Soarelui-Răsare.
O ciudăţenie mai puţin cunoscută a japonezilor o constituie
preferinţele lor în materie de animale de companie. Chiar dacă majoritatea familiilor aleg companioni
din specii şi rase deja consacrate,
pet shop-urile oferă şi o serie de alternative exotice, cum ar fi diferite
specii de tarantule, şerpi sau alte
reptile şi chiar insecte. Dintre ultimele, una din speciile preferate ale
niponilor este kabutomushi sau
gândacul-rinocer japonez (Allomyrina dichotoma), o specie de rădaşcă întâlnită doar în Japonia şi,
ocazional, în Coreea de Sud, Coreea de Nord, Taiwan şi în părţile cu
climat temperat sau subtropical ale
Chinei. Numele acestuia provine de
la alăturarea cuvintelor „kabuto”
(care înseamnă „cască” sau „coif”
şi se referă cu precădere la coifurile
purtate de vechii samurai) şi „mushi” (care înseamnă „gândac”) - în
unele dialecte, kabutomushi mai
este cunoscut şi sub denumirea de
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Kabutomushi, ”samuraiul” cu coarne
„gândacul-samurai”.
Deşi la prima vedere alegerea ar putea părea una neobişnuită,
kabutomushi sunt compania per fectă pentru locuitorii din metropole, unde apartamentele sunt mici şi
guvernate de reguli stricte. Multe
clădiri interzic chiriaşilor să deţină
animale mari, cum ar fi câinii, pisicile sau iepurii, din cauza zgomotului sau al pagubelor pe care acestea
le-ar putea produce. Astfel, japonezii din oraşele mari se orientează
mult mai des către animale mai
mici şi mai puţin pretenţioase, care
pot trăi într-un mediu restrâns, artificial, nu fac zgomot şi nu au nevoie
să fie scoase la plimbare.

Despre kabutomushi
Kabutomushi se găsesc la
pet shop-uri, dar şi la alte magazine
specializate şi chiar la maşinile de
vânzare automată. În unele părţi
ale Japoniei (cu precădere în regiunile deluroase sau muntoase umede) există încă şi o specie sălbatică
de kabutomushi. De regulă, sezonul
acestora începe în lunile iunie-august şi se termină spre sfârşitul lui
octombrie. În ultimele decenii, însă,
numărul acestora a scăzut destul
de mult din cauza distrugerii habitatului lor natural ca urmare a lucrărilor de construcţie şi a excavărilor.
Tipic, un mascul de kabutomushi
costă în jurul a 500-1.500 de yeni
(6-18 dolari), iar o femelă poate
ajunge şi până la 2.500-3.000 de
yeni (30-36 de dolari). Unele specimene ajung însă la preţuri mult mai
mari, de peste 100 de dolari (de
exemplu, masculii cu coarne neobişnuit de mari).
Gândacii-rinoceri nu înţeapă
şi nu sunt veninoşi. Pot fi luaţi în
mână, deşi nu le place acest lucru
şi sunt, în genere, creaturi destul de
timide. Deşi necesită un habitat artificial destul de complex (nisip sau
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pământ special care păstrează umiditatea, frunze şi crengi proaspete
sub care să se ascundă), aceştia nu

sunt cele de zahăr sau de fructe. În
afară de acestea, ei pot fi hrăniţi şi
cu bucăţele de fructe şi legume sau
anumite tipuri de frunze.

• Kabutomushi se găsesc la pet
shop-uri, dar şi la alte magazine
specializate şi chiar la maşinile de
vânzare automată. În unele părţi
ale Japoniei (cu precădere în
regiunile deluroase sau muntoase
umede) mai există o specie
sălbatică de kabutomushi.
De regulă, sezonul acestora începe
în lunile iunie-august şi se termină
spre sfârşitul lui octombrie.

Luptele de kabutomushi

sunt pretenţioşi altfel. De aceea, copiii japonezi primesc deseori de la
părinţi unul sau doi kabutomushi
pentru a învăţa ce înseamnă responsabilitatea având grijă de ei.
Magazinele
japoneze oferă mai
multe sortimente de
mâncare specială
pentru kabutomushi sub formă de
granule cu diferite
arome, între care
cele mai populare
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În tradiţia origami (împăturirea repetată a hârtiei pentru a crea
diferite forme) există cel puţin două
modele diferite de kabutomushi,
ambele fiind cunoscute pentru dificultatea lor în realizare.
Kabutomushi apar deseori ca
personaje în programele TV, jocurile
şi reclamele pentru copii, alături de
alte animale consacrate de televiziunea occidentală. Spre exemplu,
un spot animat de acum câţiva ani,
folosit pentru a promova diversitatea în rândul copiilor de grădiniţă şi
realizat de conducerea unui orăşel
din prefectura Osaka, a folosit ca
personaje un gândac-rinocer „japonez” şi un ursuleţ Teddy „american”.
Multe alte iconuri ale culturii
populare moderne din Japonia au
trăsături inspirate sau modelate
după kabutomushi, cum ar fi câteva
încarnări ale bine-cunoscutului Kamen Rider („Luptătorul Mascat”, un
erou de serial pentru copii foarte
popular), două modele de jucării din

seria Transformers, Motorarm şi
Ram Horn, şi o versiune a luptătorilor Power Rangers care a fost difuzată inclusiv peste hotare.
Dincolo de prezenţa în massmedia şi origami, kabutomushi sunt
o sursă foarte profitabilă pentru pasionaţii de pariuri din unele zone ale Japoniei (cu precădere în insulele
Ryukyu şi, mai rar, în insula Kyushu).

În cadrul unei întreceri, doi
gândaci-rioncer masculi sunt puşi
pe o creangă mai groasă şi lăsaţi să
se lupte între ei, împingându-se cu
cornul unul pe celălalt. Învingătorul
este gândacul-rinocer care rămâne
pe creangă.
Producătorul de jocuri video
SEGA a scos chiar şi o maşină de jocuri inspirată din aceste turnee,
numită „MushiKING: The King of
Beetles” („MushiKING: Regele gândacilor”).
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de Anca Iosif

Z

TARANTULA

enaida Tătaru are 23
de ani, e blondă, slăbuţă şi are o mare pasiune pentru păianjeni. De mică
zgârma pământul prin curte şi vâna
păianjenii cei mai mari, pe care-i
păstra apoi în borcane, în camera
ei, spre oroarea mamei. Când a plecat la Bucureşti, le-a lăsat în casă
părinţilor, în Moviliţa, lângă Focşani,
unul care devenea din ce în ce mai
mare şi mai păros.
Zenaida l-a primit pe
Phobius în urmă cu şase ani
de la prietenul ei, care ştia cât
de mult îşi dorea o tarantulă,
într-o caserolă cu găuri în capac, nişte muşchi de pământ
şi fibre de cocos înăuntru. Tarantulele mănâncă doar hrană
vie, „aşa că ori îi cumpărăm
viermuşi de la magazinul cu
articole de pescuit”, spune Zenaida, „ori vânăm muşte şi alţi
gândaci”. După aproape cinci
ani de creştere, tarantula a
ajuns cât palma ei.
Phobius este un mascul puţin
şaten, puţin brunet, iar pe abdomen
bate înspre blond şi face parte din
familia tarantulelor de pământ Aphonopelma Pallidum. Zenaida şi-a
dat seama că are un „fecior” după
ce acesta a năpârlit, cu ajutorul
informaţiilor de pe forumul siteului
tarantule-romania.ro, pe care-l consultă de fiecare dată când are nelă-

muriri: „Organele genitale ale unei
femele sunt situate între prima
pereche de plămâni Spermathecae”. Aha. Phobius era clar,
mascul.
Mai demult voia să-l trimită
pe Phobius la Cluj, ca să se împerecheze cu femela unui
amic, însă i-a fost frică să-l
trimită atât de departe.
A văzut filmuleţe despre
asta - cum trebuie să pui femela şi
masculul în acelaşi terariu, să-i separi cu o plasă, iar dacă femela nu
se repede la plasă şi nu se agită înseamnă că e în siguranţă să-i laşi
să se împerecheze, dar când procesul se încheie, e bine să-i separi
imediat.
Părinţii ei au trecut de la reacţiile
„în niciun caz, nu vreau să văd aşa
ceva în casă” şi „o ţii în fundul grădinii dacă vrei” la a avea grijă de ea,
cât timp fata lor e la Bucureşti. „Nu
am adus-o aici pentru că m-am tot
mutat în ultimii ani şi nu am vrut s-o stresez - sunt cam sensibile cu treaba
asta”, spune Zenaida. „Vreau să-mi
iau una şi aici, dar pe Phobius vreau
să-l văd mereu când merg acasă,
face parte din mediul ăla, cu toate
celelalte lucruri de care mi se face
dor.”
Terariul din sticlă în care locuieşte tarantula are puţin mai mult
de jumătate de metru în lungime şi-n lăţime şi e aşezat vizavi de patul ei,
pe un raft. Deasupra, pe un altul,
păstrează o scrumieră în formă de

„Tarantulele te incită
să te documentezi,
să afli lucruri despre care
habar nu aveai...
Pot deveni chiar
o obsesie!”
Zenaida Tătaru
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Etimologie
Theraphosidae este o familie de arahnide care cuprinde
aproximativ 900 de specii, cele
mai multe fiind inofensive pentru oameni. Numele provine de
la cuvintele greceşti „thèra” (animal sălbatic) şi „phos” (lumină). Denumirea de „tarantulă”
provine de la numele oraşului
italian Taranto (unde există un
dans popular săltat şi foarte ritmat, denumit „tarantella”, asemănător cu mişcările pe care le
fac din cauza durerii persoanele muşcate de aceşti păianjeni)
şi le-a fost dată păianjenilor
Theraphosidae de către europenii care au colonizat America
- în Africa, ei sunt numiţi „păianjen babuin”, în Asia - „păianjen mâncător de păsări”, iar
în Australia - „păianjen şuierător”.

rantulă şi nişte bilete vechi de tren,
din călătorii dragi. Pe tavan stă agăţată o pânză de păianjen făcută de
Zenaida din aţă neagră - a învăţat
să le facă din generală şi-i ies din ce
în ce mai bine. „Chiar nu ştiu dacă
mai face cineva”, spune ea.
După căutări pe internet, a învăţat cum ar trebui să arate locuinţa unei tarantule şi a început să
construiască. Spune că a fost greu,
pentru că jos, unde e pământul, nu
trebuie să fie tot sticlă, ci o plasă
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pentru aerisirea substratului, ca să
nu mucegăiască.
Pentru a evita posibilele evadări ale lui Phobius, terariul are şi un
capac pe care scrie „every fear hides a
wish” (orice spaimă ascunde o dorinţă). Înăuntru, tarantula are un recipient improvizat dintr-un dop de
sticlă în care părinţii Zenaidei îi pun
apă zilnic cu seringa, prin orificiile
terariului, evitând să-l deschidă. La
fel cum câinii adoră să alerge după
maşini, cea mai mare delectare a
lui Phobius este să sape gropi în pământul din terariu, spre deosebire
de tarantulele de arbore, care ţes
multă pânză.
La început, Zenaida îl mai lua
în mână, dar o dată a speriat-o, sărindu-i din braţe şi apoi pitindu-se
prin casă - atunci a pornit în misiu-
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ne cu lanterna pe sub mobilă. „Parcă îmi auzeam ecoul de la bătăile
inimii, aşa de tare mă speriasem”,
spune ea. Îi era frică să nu-i intre
părinţii în carantină, dar l-a prins la
timp cu o cutie de CD-uri. Deşi veninul lui Phobius este puţin periculos,
Zenaida a fost uşurată că a scăpat
de compostare.
Tarantulele îşi apără spaţiul
cu mare grijă. „Eu, la început, nu
ştiam, aşa că mai puneam mâna pe
ea şi, la un moment dat, a început
să se scarpine cu picioarele din
spate pe abdomen”, mai spune ea.
„Nu mi-am dat seama decât după
ce m-am atins pe gât şi am început
să mă înroşesc şi să mă mănânce”.
Citind, a descoperit că era vorba
despre perii urticanţi, pe care tarantulele îi înlătură când se simt ame-

ninţate, când vor să intimideze.
A mai aflat că Phobius creşte
prin năpârliri repetate. Procesul,
spune Zenaida, „te ţine cu orele lipit
cu ochii de terariu”, „bate orice documentar Animal Planet” şi poate
dura săptămâni întregi. La început,
cheleşte abdomenul, moment în
care tarantulele trebuie să aibă o umiditate mare în mediul lor (în general trebuie să fie între 21-28°
Celsius). În aceste condiţii, Phobius
se va întoarce pe spate şi, în câteva
ore, îşi va abandona vechea ţinută
şi se va îmbrăca într-una nouă, puţin mai mare şi mai viu colorată. E
perioada în care păianjenul mănâncă foarte puţin, rezistând chiar
şi o lună fără hrană.
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MAMIFERE MICI

de Corina-Andreea Berciu

„Prietenul meu are urechile mari”. Se fac încă sondaje de opinie dacă
asta sună amuzant sau nu, dar până intrăm în posesia rezultatului, te-ai gândit
vreo clipă că un urechios cu blană ar putea deveni prietenul tău necuvântător
cel mai bun? Maramureşeanul Adrian Gherghel creşte iepuri de zece ani şi a
dezvoltat o pasiune pentru o rasă mai nouă: Cap de leu.

C
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ap de leu (Lionhead)
este o rasă de iepuri relativ recentă, recunoscută din anul 2002, care a fost
creată de crescătorii belgieni prin
încrucişarea raselor Belgian pitic şi
Swiss Fox. Blăniţa lungă care le înconjoară faţa aminteşte de coama
leilor, de unde şi numele rasei.
Bulgării de blană cântăresc
la maturitate 1,5-2 kilograme (în
funcţie de cât de răsfăţaţi sunt), dar
par mai mari datorită blăniţei pufoase. Urechile nu depăşesc 8-9
centimetri în lungime, iar coama are
minim 5 centimetri şi formează un
cerc complet în jurul capului. Durata
de viaţă a unui Cap de leu este relativ lungă, de până la nouă ani.
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Preţul unui exemplar matur
este cuprins între 80 şi 200
de lei, dar un pui, până la o
lună şi jumătate, costă între
20 şi 50 de lei.

Cu ce să-l hrănesc?
Crescătorul de iepuri Adrian
Gherghel, prim-vicepreşedinte al
Asociaţiei Crescătorilor de Păsări şi
Animale Mici „Creasta Cocoşului”
Maramureş, spune că din cauza
predispoziţiei la coccidioză, o boală
al cărei principal simptom este diareea, în dieta iepurilor trebuie evitate iarba verde, salata şi varza. În
plus, sunt foarte sensibili la umiditate. Hrana uscată însă nu îi pune
deloc în pericol, astfel că pot fi hrăniţi cu fân sau mâncare din pet
shop, iar atenţiile dulci îi vor face
să devină cei mai buni prieteni cu
cei care li le oferă: sfecla, morcovii,
merele, stafidele şi fructele sunt preferatele lor. Totuşi, devin temperamentali dacă nu le sunt îndeplinite dorinţele.
Deşi concepţia generală este
că apa îi îmbolnăveşte, iepuraşii au
de fapt nevoie de lichide, astfel că

trebuie să aibă în permanenţă la
dispoziţie apă proaspătă.

Cum să am grijă
de sănătatea lui?
Dacă iepuraşul dă semne de
boală, cum ar fi apatia, lipsa poftei
de mâncare, scăderea în greutate
şi diareea, este necesar să fie consultat un medic veterinar, care
poate recomanda un tratament eficient cu antibiotice injectabile (cel
mai frecvent) sau puse în apa de
băut - în caz de îmbolnăvire, iepuraşul manifestă o sete exagerată.
Coccidioza poate fi, deci, tratată
dacă simptomele sunt observate la
timp şi se iau măsurile necesare.
O altă boală, mult mai periculoasă, incurabilă, este sindromul
hemoragic. Există un vaccin preventiv, însă sunt situaţii în care acesta
nu îşi face efectul. Boala este mult
mai frecventă în crescătorii, în timp
ce ca animal de companie iepurele
nu este predispus la aceasta.
Iepurii au nevoie de vaccinuri
speciale, de obicei de două ori pe
an, iar o dată pe lună trebuie vitaminizaţi. Există şi blocuri minerale
şi hrană care conţine medicamente
şi poate fi administrată preventiv.
mai - iunie 2012

Cei valoroşi, tatuaţi
Exemplarele care provin din
crescătorii de renume au ca element de identificare un tatuaj în
ureche, făcut cu un dispozitiv special. Cleştele pentru tatuaj formează în urechea iepurelui găuri
mici, peste care se aplică cerneală. Tatuajul provoacă o durere de
scurtă durată iepuraşului, asemănătoare cu cea simţită când un
om îşi face gaură în ureche.

Deşi igiena obişnuită - perierea blănii - poate fi realizată acasă,
se recomandă ca o dată pe lună să
fie făcută, la veterinar, igiena urechilor. Acestea sunt intens vascularizate, de aceea nu este permis ca
iepuraşii să fie prinşi de urechi, pentru că se poate produce ruperea vaselor de sânge - în schimb, pot fi
prinşi de blana de pe spate, lucru
care nu le provoacă niciun disconfort. Iepurilor li se poate face carnet
de sănătate, iar în viitor li se vor putea face acte de provenienţă şi chiar
şi pedigree, proiect la care se lucrează în prezent.

la hrană uscată şi apă. Pot fi separaţi de mamă la 25 de zile.
Proprietarul poate alege castrarea sau sterilizarea iepurelui, procedură prin care se evită reproducerea, dar se pot şi corecta anumite
tulburări de comportament. Pentru
operaţia de sterilizare, iepurele este
anesteziat prin injectarea într-o venă
de la ureche a unei substanţe speciale. Urechea este mai întâi rasă,
iar în timpul injecţiei iepurele este
imobilizat. Mai apoi, cu ajutorul unei
măşti ori al unor tuburi introduse
pe trahee, i se administrează un amestec de gaze soporifice. După ce
operaţia este finalizată, iepurele

este cusut cu fire care se resorb sau
cu fire care trebuie scoase la 7-10
zile, în funcţie de decizia medicului
veterinar. Pentru a menţine căldura
corpului, în timp ce iepurele începe
să se trezească, trebuie acoperit cu
un prosop ori o folie de aluminiu.

O alegere bună
Extrem de atenţi cu propria
lor igienă şi foarte sociabili, iepurii
sunt ideali ca animale de companie
- cu mici atenţii dulci, chiar pot fi
dresaţi, astfel încât să îşi facă necesităţile la tăviţă. Deşi la început
timizi şi fricoşi, după ce ajung să îşi
cunoască stapânii se ataşează de
ei, creându-se o legătură aparte,
consolidată prin motivele de încredere date de cei care îi îngrijesc: o
voce călduroasă, mângâieri blânde,
atenţii dulci.

Alege: puii sau castrarea
Iepurii se maturizează la 4-5
luni, însă este recomandat ca prima
împerechere sa aibă loc la 8-9 luni.
La maturitate sexuală, iepurele devine teritorial, chiar agresiv. Perioada de gestaţie este de obicei de
28 de zile, însă la prima fătare depăşeşte 30 de zile, ajungând chiar
şi la 35 de zile. La naştere, iepuraşii
sunt fără păr. La nouă zile, deschid
ochii, iar începând de la 11 zile, pot
fi atinşi. Laptele matern este un coccidiostatic natural, astfel că, o perioadă după ce are loc înţărcarea,
sistemul digestiv al iepuraşului este
mai sensibil şi trebuie evitată hrănirea lui cu fructe, dieta limitându-i-se
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Reciful de acasă - acvariul marin
de Anca Iosif

Un acvariu marin îţi oferă numeroase satisfacţii. Acest serial le este util
celor care decid să-şi amenajeze primul acvariu marin din locuinţă.

R

idicată la rang de axiomă,
lozinca “Acvariul marin,
spre deosebire de cel dulcicol, este recomandat doar acvariofililor experimentaţi” menţine o nedreaptă prohibiţie. E drept, vietăţile
marine (peşti, nevertebrate, plante)
au cerinţe speciale faţă de suratele
de apă dulce şi sunt mai puţin iertătoare atunci când vine vorba de greşelile acvaristului, însă asta nu înseamnă că doar cei experimentaţi
pot să întreţină în condiţii optime un
acvariu marin. La fel de adevărat
este că saltul de la un borcan cu
guppy (Poecilia reticulata) la un acvariu marin iese din sfera normalităţii, implicit nu este recomandat.
Din punct de vedere al vieţuitoarelor pe care-l conţine, un acvariu
marin se împarte în trei categorii:
FO (fish-only - populat doar cu peşti),
FOWLR (fish-only with live rock - populat cu peşti şi piatră vie) şi REEF
(de recif - imită mediul natural al
unui recif şi poate fi populat cu
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peşti, corali şi alte nevertebrate, precum şi piatră de recif, un “material”
compus din schelete de corali, care
conţine bacterii benefice şi acţionează ca un filtru biologic, natural).
De-a lungul acestui serial, cei fascinaţi de “acvaristica sărată” vor primi
informaţiile necesare pentru a crea,
întreţine şi dezvolta în acvariul de
acasă o lume marină, însă acest
prim episod începe de la geneză,
adică de la o succintă istorie a acvariilor cu apă sărată.
Cele mai vechi dovezi privind
creşterea în captivitate a vieţuitoarelor marine datează din perioada
Imperiului Roman, scrierile istoricilor
vremii amintind faptul că în luxoasele vile ale clasei nobile era la mare
modă creşterea anemonelor marine
în bazine făcute din sticlă de Veneţia.
De asemenea, într-o istorie a
creşterii vieţuitoarelor în captivitate,
cercetătorul Vernon N. Kisling scria
că jurul anului 100 î.Hr., pe Valea

Mexic, lângă lacul
Texcoco, pe locul fostului
oraş Tenochtitlan, aztecii construiseră zece rezervoare cu apă sărată pe care le-au populat cu peşti
şi alte vieţuitoare marine. De la aceste dovezi din acvaristica marină
antică, saltul în timp se opreşte la
jumătatea secolului trecut, în jurul
anilor ’50, când în SUA au apărut
primele acvarii marine, dreptunghiulare, de regulă cu o capacitate de
75 de litri. Însă adevăratul boom în
domeniu s-a produs în 1975, când
trei biologi americani, Martin Moe,
Frank Hoff şi Tom Frakes, au demonstrat că şi peştii marini se pot
înmulţi în acvarii “de casă” (adică,
de dimensiuni mici) - demonstraţia
fiind făcută cu trei specii de clown
(Amphiprion ocellaris, Amphiprion
frenatus şi Amphiprion clarkii).
- continuarea în numărul viitor
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Reptile cu „bazooka” la purtător
• Hrănirea corectă a experţilor
în arta camuflajului, cameleonii
de Cosmin Valentin

A

devărate bijuterii multicolore, încremeniţi în
reptariu uneori cu orele
în aceeaşi postură mândră şi distantă, cameleonii erau consideraţi
până nu demult dovada incontestabilă a excentricităţii şi înclinaţiei înspre exotism a unui crescător de
animale. Astăzi, reprezintă una dintre cele mai populare alegeri între
pasionaţii de reptile.

Un prădător prin excelenţă
În afara aspectului lor, unul
din principalele motive pentru care
sunt atât de îndrăgiţi îl reprezintă
modul unic în care se hrănesc,
spectacolul prinderii prăzii cu ajutorul limbii proiectate la distanţă (o
adevărată „bazooka” la purtător)
reprezentând principalul punct de
atracţie care îl ţine pe crescător lipit
de pereţii reptariului.
Cameleonii sunt însă destul
de capricioşi atunci când vine vorba
de mâncare. Se hrănesc, ca majoritatea reptilelor mici, cu insecte (pe

care preferă să le prindă ei înşişi).
Cele mai comune tipuri de insecte
pe care le regăsim în meniul lor
sunt: greierii, lăcustele, moliile, diferite specii de muşte, viermii de
carne (larve), larvele de fluturi etc.
În general, nu se recomandă să
oferim insecte prinse din natură (în
special muşte), deoarece acestea
pot fi purtătoare a unor diverşi agenţi patogeni (cameleonii sunt
parazitaţi de nematode, viermi care
intră în sistemul sanguin şi digestiv
în procesul de hrănire sau în urma
muşcăturilor de insecte).
Tocmai de aceea, trebuie fie
să achiziţionaţi hrana vie din petshop, fie să creşteţi insectele pe
care le oferiţi drept hrană propriilor
şopârle (cel mai des întâlnite sunt
„crescătoriile de greieri”). Pentru a
le spori aportul nutritiv, aceste insecte sau viermi sunt hrănite în
mod controlat cu germeni de cereale, zeamă de peşte sau carne,
diferite tipuri de vegetale bogate în
vitamine.
Nu administraţi ca hrană insecte cu anvergura aripilor mai mare decât gura cameleonilor (spre

• E recomandabil să creştem cameleonii în reptarii (recipiente cu
pereţi de plasă, care permit aerisirea corectă) - în terariile propriuzise (cu pereţi de plexiglas sau
sticlă), animalul îşi vede propria reflecţie, ceea ce declanşează mecanismul de autoapărare, iar pereţii
terariului se aburesc, cameleonii
trăind într-un mediu cu umiditate şi
temperatură ridicate.
deosebire de şerpi, se pot îneca).
Un capitol important în procesul de hrănire al cameleonilor îl reprezintă administrarea suplimentelor
alimentare. Aceasta poate fi făcută
fie prin administrarea unor insecte
„dopate” cu vitamine, fie prin pulverizarea unor suplimente lichide pe
suprafaţa pielii animalului.

Adăparea „la picurător”
Deoarece cameleonii nu au
capacitatea de a recunoaşte apa
„stătătoare”, ei trebuie adăpaţi „la
picurător” (este recomandabil ca
apa - călduţă - să picure în faţa lor, de pe
frunzele din reptariu, sau chiar pe ei, în
natură mulţi cameleoni preferând
să se adape cu apa de ploaie care
li se scurge pe corp).
mai - iunie 2012
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PĂSĂRI

Pene cu dichis

de Livia Şchiopu

C

red că aveam vreo 10 ani
când am aflat, tare mândră, la ora de biologie, că
denumirea latină a porumbelului de
stâncă e Columba livia - spre deosebire de mine, tizul meu aerodinamic are aripi şi poate să zboare.
Ce ştim despre porumbei? Clişee: Sunt zburătoare frumoase, mesageri ai păcii, multe legende le
sunt dedicate. Animaţiile pentru
copii ne arată căsuţele lor în copaci,
sugerând prin asta că se întorc - o
garanţie a fidelităţii. Au inspirat multe hituri: “Paloma blanca”, “White
dove”, “When doves cry” - asta-i remarca mea de meloman, nu puteam
să trec cu vederea acest aspect.
Pentru braşoveni, creşterea porumbeilor e atât de populară, încât
a devenit aproape sacră, iar unul
dintre crescătorii de porumbei de
rasă pură e chiar laureat interna-
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ţional. Cum ziceam, în multe culturi
porumbeii simbolizează pacea. O fi
fost doar o coincidenţă, însă când
intri în curtea familiei Ciurea e fain.
Şi linişte. Cred că ei sunt de vină.
Pe Ovidiu Ciurea iniţial am vrut
să-l întreb câte ceva. Am renunţat
repede. Faţă-n faţă cu porumbarul,
pene gri şi albe, pestriţe, moaţe gălbui, maro intens şi mi-au zburătăcit
ideile. Însă relativ repede am aflat
că stau în faţa porumbeilor pentru…
ornament! Aşadar, şi-n specia asta
cineva se ocupă de modelling.
“Haideţi că-i aduc afară să le puteţi face poza mai bine…”, zice crescătorul. Porumbeii, moţaţi, nemoţaţi,
dau din aripi nervoşi că îndrăznim
să le tulburăm liniştea... Vanitoşi, nu
le pasă de aparatul foto, sunt obişnuiţi cu celebritatea şi mondenităţile. Iarna fac baie-n zăpadă, măsoară
cuşca-n lung şi-n lat, beau apă încălzită special pentru ei şi… îşi delectează zilnic îngrijitorii. Medaliaţii

de Braşov, brevetaţii de România,
Jucătorii de Ardeal, în această succesiune, se bucură în fiecare zi de
atenţia familiei. Nu mare mi-a fost
mirarea să aflu că o adevărata dinastie de columbofili locuieşte chiar
acolo.

Moştenirea de la bunicu’
“Am crescut cu ei, născându-ne
aici, şi eu, şi fratele meu, prima
dată când am deschis ochii am
văzut porumbeii-n curte”, spune
Ovidiu Ciurea. Sunt mai bine de 70
de ani de când în porumbarul bunicului s-au adăpostit primii porumbei. Acum, el păstrează nostalgia
iniţierii în lumea palomiţelor. “Acolo
e coteţul pentru porumbei pe care
l-a construit bunicul nostru, Dumnezeu ştie câţi ani are… 70 de ani,
da’ l-am ţinut numai aşa, de plăcere. În copilăria mea nu erau blocurile astea p-aici, toate păsările
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erau afară, nu se pierdeau, nu era
atâta zgomot, atâtea maşini, nu
erau stresate...”, îşi aminteşte braşoveanul.
Lui Ovidiu Ciurea i-a fost greu să
încadreze această îndeletnicire în
categoria hobby-urilor sau a pasiunilor. Spune că este mai mult un
mod de viaţă. “Porumbei am de
când eram mic, da’ atunci o luam
aşa, ca o joacă, după aia m-am perfecţionat. N-aş putea să stau fără
ei, asta e plăcerea… Mai lucrez
câte-o oră, două, simt nevoia să ies
afară, mă uit la ei zece minute şi
apoi iar vin să mai lucrez. Io zic că
sunt un crescător profesionist, ştiu
ce vreau de la ei. E bine să nu-i
îmblânzeşti prea tare, nu se mai
înmulţesc cum ar trebui. Şi faptul
că-i ţii închişi acolo e destul pentru
ei, dar altfel s-ar pierde, pentru că
nu se pot orienta să zboare”, spune
Ciurea. Dacă sunt prea mult băgaţi
în seamă, porumbeii nu se mai reproduc, aşa că ţinutul în coteţ de
mici nu le dăunează, cum ar părea
din afară.

Porumbel campion european
Dacă tot sunt de ornament,
musai să fie cei mai frumoşi.
Porumbeii lui Ciurea nu s-au
întors fără medalii fruntaşe
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Pericolul numărul 1

”De prin luna mai, în zona asta unde suntem noi, prin grădinile din
spate, vin jderii din pădure. Este un animal de pradă, nu omoară să
mănânce. Dacă există pe
undeva numa’ un orificiu
sau dacă ai lăsat seara
deschisă uşiţa şi-au apucat să intre-năuntru… Am
păţit de vreo trei-patru ori,
i-au omorât pe toţi. Dimineaţa am găsit un coteţ
plin de porumbei morţi.
Vina-i tot a noastră...”
Ovidiu Ciurea,
crescător de porumbei
oriunde s-au dus şi au fost plimbaţi
ani de-a rândul la toate expoziţiile şi
competiţiile interne şi internaţionale. “Îi pregătim dinainte cu o zi, două şi
ajung cu bine”, spune braşoveanul,
care mai mărturiseşte că-s “cuminţi
la drum”, doar i-a cărat la expoziţie
în Ungaria şi au rezistat. Unul dintre
porumbeii braşoveanului chiar a
câştigat titlul de campion european,
la Székesfehérvár, în Ungaria, în
2009. “Să ieşi cu porumbelul tău la
o expoziţie internaţională şi să
câştigi un titlu… acolo nu te cunoaşte nimeni, eşti străin şi dintr-o dată
vezi că porumbelul tău a fost apreciat ca fiind cel mai bun din expoziţie! E o treabă deosebită pentru
un crescător”, spune Ciurea.

Braşoveanul creşte vreo trei rase
de porumbei, dar cele mai multe
satisfacţii i le-a oferit “Jucătorul Ardelean”, rasă brevetată chiar de Ovidiu Ciurea. Şi pentru acest brevet
de paternitate în spaţiul ardelenesc,
încă din secolul al XIX-lea, aceşti porumbei au meritat şi un club al lor,
ceea ce s-a făcut: “Jucătorul de
Ardeal”, club specializat al crescătorilor din România.
Suma viciilor rămâne constantă,
dar ce te faci când ele au aripi? “Columbofilia nu e o afacere. Aşa, între
noi, mai schimbăm sau ne mai vindem câte unul, da’ afacere nu-i. Mai
sunt şi discuţii în familie câteodată,
că de cumpărat tre’ să cumperi
mâncare, medicamente şi alte treburi, da’ de adus… niciun profit”,
mărturiseşte Ciurea.
La tipica şi plictisitoarea întrebare a jurnalistului: “Da’ cât timp
alocaţi dumneavoastră acestei pasiuni în fiecare zi?”, îmi răspunde:
“În medie o oră, două”. Văzând ordinea şi curăţenia exemplară, îmi
dau seama că atunci când e vorba
de pasiune timpul nu se măsoară-n
ore şi ascult explicaţia: “Poţi să faci
altceva, poţi să fumezi, să mergi la
restaurant… eu nu fac nici una din
ăstea, n-am făcut niciodată, da’ am
partea astalaltă, care compensează”. Acuma se termină articolul şi
eu trebuie să vă scriu ceva siropos,
imparţial, de genul “impresionant
sau doar curios, vă lăsăm pe dumneavoastră să decideţi”. Şi chiar
asta fac, privind porumbeii.
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iPET - gadgeturi şi tehnologii pentru animale
de Răzvan Buzoianu
Bang, bang,
pisica e pe tanc
Pisica ta e tot timpul în
acţiune şi caută în permanenţă răfuială? Pare o felină
luată din trupele comando, cu
alură de general şi atitudine războinică? Păi atunci vezi că a apărut
pe „piaţă” o jucărie foarte potrivită pentru pisicile mai
dure. Un tanc. Nu vă speriaţi, că nu e un tanc care săţi strivească degetele de la picioare cu şenilele sau săţi dărâme pereţii casei cu proiectile, ci o simplă cutiuţă
din carton în care pisica ta se poate odihni, iar tu te
poţi umfla de râs văzând-o în postura de militar. Cu un
astfel de utilaj de război se poate apăra cu uşurinţă şi
chiar îşi poate ataca duşmanii. Câinii vor fi puşi la respect mai uşor şi chiar pot risca să fie luaţi ca prizonieri
de război. Costă în jur de 35 USD şi poate fi cumpărat
de pe website-ul Amazon.com. Apropo, se numeşte
Tank Playhouse.

Cat Mix-A-Lot
Dacă ţi se pare că pisica ta are
o înclinaţie spre meseria de DJ şi o
surprinzi exersând diverse “scratchuri” pe colecţia ta de viniluri cu
Judas Priest sau pe mobila Ludovic al XIV-lea, n-ar fi rău să
arunci un ochi la “The Cat
Scratch” de la Suck UK.
Producătorul englez şi-a
dat seama că pisicile pot
face muzică chiar din orice le pică în
gheare şi a vrut să le ofere şansa de a le face activitatea productivă, altfel spus, mai omenească. Au realizat o replică a unor platane de disk jockey pentru
felinele cu simţul muzicii şi pentru stăpânii cu simţul
umorului. Comparativ cu cel original, pick-up-ul pisicesc
are un disc de carton pentru zgârieturile fine şi nu are
conexiune la priză - Snoop Doggy Dog nu se va bucura
prea curând de un
mix la The Cat
Scratch.
Poate fi achiziţionat de pe
Amazon.com, la
preţul de 24 USD.
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Difuzoare pentru pet
Este binecunoscut faptul că animalele „simt”
muzica şi că unele au chiar ritm şi ureche muzicale.
Dar atunci când porneşti boxele şi începi petrecerea,
cu volumul la maxim, pet-ul tău intră în stare de alertă.
De ce? Pentru că el percepe frecvenţele
foarte înalte sau foarte joase pe care noi nu
le putem auzi. Cei de la Pet Acoustics s-au
gândit să creeze un set de boxe care să nu
mai emită acele frecvenţe deranjante. Cu ajutorul unor difuzoare omnidirecţionale, ei
reuşesc să distribuie sunetul la 360 de grade,
şi astfel recreează felul în care animalele aud în natură.
Pot fi conectate la orice dispozitiv audio: CD player,
iPhone, iPod etc. Costă 150 USD şi pot fi comandate

Doggy Blackmail
Dacă îţi petreci întreaga zi la birou, iar câinele
tău de companie rămâne singur acasă, cu siguranţă te
întrebi ce activităţi zilnice are. În cele opt, zece sau 12
ore de muncă (eroule!) se pot întâmpla multe în casa
sau curtea ta. Dacă un webcam te ajută să-ţi supraveghezi online pet-ul într-un spaţiu mai limitat, cu Dog Eye
View, un fel de cameră foto bună de agăţat la gât, poţi
vedea fiecare locşor în care patrupedul tău îşi bagă
botul. Camera poate fi setată să facă instantanee din
1, 5 sau 15 minute. La sfârşitul zilei, poţi descărca toate
fotografiile pentru a vedea “rezumatul zilei”. Camera
este plug-and-play, deci nu are nevoie de software, este
compatibilă cu Mac şi PC, are o memorie internă de 8MB (poate stoca aproximativ 40 de fotografii), rezoluţia este
de 640x480 şi are baterie lithiu-ion, care
se poate încărca de la computer. Costă
aproximativ 50 USD. Dog Eye View poate
fi comandată de pe website-ul www.unclemilton.com.
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PROTEJEAZĂ-ȚI PRIETENUL
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