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• pentru companioni cu personalitate
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de companie - în majoritate câini.
Totul a decurs neaşteptat de bine,
nu a existat niciun incident neplăcut. Dorinţa noastră este ca acest
eveniment să fie organizat în fiecare
an, la data de 20 martie”, a declarat
dr. Aurora Stănescu, şefa secţiei Re-
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laţii publice, marketing şi programe
educaţionale a muzeului. Cea mai
exotică prezenţă la „Ziua Zgărzilor
Deschise” a fost... o broască ţestoasă de Florida, salvată din lacul
Cişmigiu după ce a fost abandonată
de către cei care au cumpărat-o din
pet shop. Am făcut cunoştinţă cu
ea, o cheamă Tuţa, are „cam 12
ani” şi a venit în Bucureşti tocmai
din Buzău. În concluzie, o întâmplare fericită care merită repetată şi
luată drept exemplu de mai multe
instituții culturale din România (muzee, grădini botanice, cinematografe
în aer liber etc.).

CONTACT
Baia Mare (jud. Maramureş)
str. Europa nr.9
tel./fax: 0262.211 964
tel.: 0724.20.90.81
e-mail: redactie@petzoom.ro
www.petzoom.ro
TIPAR:

entru prima dată în România, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”, s-a desfăşurat un
eveniment lăudabil, dar prea puţin
mediatizat: iubitorii de animale de
companie, însoţiţi de companionii
lor, au beneficiat gratuit de un tur
al muzeului. „Ziua Zgărzilor Deschise” s-a adresat în mod special tinerilor şi a făcut parte din campania
de imagine „La Muzeul Antipa, natura întâlneşte tehnologia”. Scopul a
fost ca oamenii să descopere originile şi animalele de companie ale
strămoşilor lor. Printre fosile, urşi
polari, peşti preistorici şi păsări împăiate, puteai vedea câte un Bulldog
englez salivând pe geamuri, cu ochii
aţintiţi la un peşte, sau vreun metis
întărâtat de un lup supus taxidermiei cu multă vreme în urmă. Atmosfera muzeului a devenit extrem
de veselă. Câinii se „salutau” reciproc, fără să-şi marcheze teritoriul
– aşa că femeile de serviciu n-au
făcut uz de mop -, şi uneori chiar îşi
întreceau stăpânii la capitolul atenţie. Cel mai important: fosilele au
rămas intacte. Chit că veneai cu un
jder pe mânecă sau călare pe un
ponei, accesul şi fotografierea erau
permise. Singura condiţie impusă
de organizatori era adresată „părinţilor adoptivi”, care aveau obligaţia
să-şi supravegheze şi controleze pet-ul,
mişcarea liberă prin sălile de expoziţie fiind exclusă. „La prima ediţie
a «Zilei Zgărzilor Deschise», Muzeul
Naţional de Istorie Naturală «Grigore
Antipa» a fost vizitat de aproximativ
30 de vizitatori însoţiti de animale
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Uniţi-vă sau renunţaţi

E D I TO R I A L

- despre „cânele ciobănesc român”
… principala diferenţă dintre o precupeaţă ş-un diplomat (unde „diplomat” nu face referire la servietă şi nici la prăjitură, sau
la deţinătorul unei diplome) constă în standard. Ambii sunt abili şi urmăresc câte un
scop - prima, să-şi vândă produsele cu preţ
bun, al doilea, să rezolve o situaţie internaţională în beneﬁciul interesului propriei naţiuni -, însă strategia adoptată e diferită.
Precupeaţa apelează la şiretenia nativă, diplomatul, la arta negocierii. Nici unul de condamnat, discuţia nu-i nici despre persiﬂare,
nici despre elitism, ci despre standard.
… „cânele ciobănesc român”, cum
graﬁau iubitorii rasei în perioada interbelică,
înainte să se numească „chinologi” şi să-şi
scoată ochii-ntre ei, e parte din identitatea
ţării ăsteia. La începutul anilor ’40, iubitorii
acestui „câne” se-ntâlneau la Capşa, îşi ridicau jobenul în semn de respect şi discutau
civilizat despre susţinerea standardului rasei, creat de o echipă de la Institutul Naţional Veterinar, reprezentată public de Gheorghe
Rădulescu-Calafat, apoi de doctorul Gheorghe Moldoveanu. N-au mai apucat, a venit
războiul, comunismul, priorităţile s-au schimbat.
A urmat „Trăiască şi-nﬂorească!”, „Noi cu
muşchii de oţel, să culegem muşeţel”, şantiere, „Oile contează, pe câini dă-i dracului,
că nu dau lână, brânză, carne, ouă”. Aşa că
al nostru „câne ciobănesc” a rămas cu standardu-n coadă. De peşte.
… după decembrie ’89 - ştiţi, când s-a întâmplat cu mămăliga, când ne-am furat ţara
ş-alte alea, şi când iubitorii rasei canine naţionale au devenit chinologi -, am sesizat că,
pe lângă priorităţi, s-au schimbat şi mentalităţi. Aşa că-n loc ca specialiştii să se-nchidă
într-o cameră, să arunce cheia şi să iasă pe
geam doar când au ﬁnalizat standardul Ciobănescului Românesc, au început scandalurile. Fiecare vroia un standard după chipul
propriului exemplar, că doar n-o să-şi arunce
câinele la gunoi, că nu corespunde. Aşa că
au continuat să treacă anii şi România să nu
aibă nicio rasă omologată internaţional. Şi
ăia de la federaţia mondială s-au săturat de
noi - concepeam un standard, după trei ani
îl modiﬁcam, reactualizam, revizuiam...

Următorul număr al revistei
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… remember: în urmă cu opt
ani, în loc să stabilească un standard,
specialiştii, văzând
că federaţia mondială nu înghite indecizia, au apelat
la o soluţie de comCătălin Vischi
promis şi au „omoredactor şef
logat internaţional”
Carpatinul şi Mioriticul la o organizaţie numită Uniunea Chinologică Internaţională.
Şmecheria asta balcanică ne-a mai ţinut pe
tuşa chinologiei o vreme. Până la urmă, Federaţia Chinologică Internaţională a spus
„Stop joc!” şi, după „pacea de la Ierusalim”
din 2002, ne-a pus la Zidul Plângerii, omologând provizoriu Mioriticul, Carpatinul şi Bucovineanul. Adică ne-au pus într-un insectar, să
vadă cum ne comportăm. Şi au mai trecut
nişte ani şi Ciobănescul Românesc tot a rămas cu valizele nedesfăcute la uşa FCI-ului.
… şansa noastră stă acum în organizarea Eurodog Show 2012, când, pe teren
propriu, poate-i convingem pe cei de la FCI
să recunoască ceea ce ştiu de mult: Ciobăneştii Româneşti sunt o rasă. Permanentă,
nu provizorie. Însă împlinirea dezideratului
ăsta se face doar cu diplomaţie, nu cu şiretenie, pentru că „precupeţe” am fost atâţia
ani. E o chestiune de standard.
… la o stână, am remarcat un fabulos exemplar de Mioritic, mare cât un urs şi
generos cât toţi cei care-l înconjurau. L-am
întrebat pe baci: „Da de ce-i ziceţi Corbu, că-i
alb!?”. „Apăi… ’naintea lui o fo’ unu mai sur.
L-o tomnit ursu’ - da greu l-o răpus şi oile tăt
nu le-o luat! Şiii… ăla era Corbu. După ce l-am
adus pă ăsta, i-am zâs tăt aşe, să nu ne încurcăm”, mi-a zis baciul, golind un ciubăr de
zer şi completând, râzând: „Da iel nu să supără
că-i zâcem Corbu”. Povestea asta v-am spus-o nu
pentru tragicomicul situaţiei, ci pentru morală. Corb la corb nu-şi scoate ochii. Atunci
noi de ce o facem? Unitate pentru împlinirea
unui deziderat naţional: eliminarea „provizoratului” din recunoaşterea Ciobănescului
Românesc ca rasă internaţională.

va apărea în septembrie
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CACIB & CACIB OPEN

Campionul mondial, BIS în Timişoara
de Oana-Cristina Butta

O

fo' fain! Asta-i prima
reacţie care-mi vine-n
minte după două zile
de CACIB la Timişoara şi am fost rugată să nu mă cenzurez, aşa că procedez în consecinţă - exclamaţia de
început (a se citi cu accent bănăţean, vă rog!) rezumă cel mai bine
impresia finală. 5-6 mai, două zile
care nici nu ştiu cum s-au dus, cu
peste 700 de câini în nouă ringuri
care, de dragul competiţiei şi al
handlerilor, au suportat stoic căldura - a fost şi cald, chiar dacă cei de
la meteo au tot ameninţat cu ploaie.
Dubla CACIB & CACIB - Romanian Open din Timişoara, completată de un show organizat de clubul
Dac Moloss România, a fost cea mai
mare şi cea mai de succes competiţie din analele filialei locale a Asociaţiei Chinologice din România, care a celebrat cu ocazia asta şi 90 de ani
de activitate. Au spus-o şi sponsorii,
între care şi „veteranii” de la Purina,
aflaţi alături de CACIB-ul timişean
pentru al cincilea an consecutiv, dar
şi cei aproape 2.000 de participanţi
şi entuziaşti care s-au strâns în „zona
verde” de la la marginea Timişoarei, la
Aqua Sport Arena, în 5 şi 6 mai.
Oficial, la evenimente au participat câini din 22 de ţări, „inclusiv
din Mexic,” după cum a subliniat
preşedinta AChR Timiş, Daniela

Radu (declaraţie preluată cu mare
entuziasm de blogosferă şi nu numai), aşa că specialiştii din Comitetul de arbitraj au avut o sarcină dificilă în a stabili câştigătorii probelor
şi laureaţii mult-râvnitelor trofee de
Best in Show pentru fiecare categorie.

Cel mai frumos
Ciobănesc românesc
Ca particularitate, evenimentele de la Timişoara s-au bucurat şi
de participarea unor exemplare deosebite din cele trei rase româneşti
omologate de Federaţia Chinologică
Internaţională - Ciobănesc Carpatin,
Ciobănesc Mioritic şi Ciobănesc Românesc de Bucovina -, care au concurat pentru titlul de „Cel mai frumos Ciobănesc românesc”. În prima
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zi, distincţia supremă a fost adjudecată de Ciobănescul Carpatin Abrud
de Cogaion. Însă unul dintre cele
mai spectaculoase exemplare, care
a entuziasmat publicul, a fost Iabrasu,
un Ciobănesc Corb - rasă aflată în
curs de omologare FCI. Blănos, masiv, însă dezarmant de jucăuş, Iabrasu a fost întâmpinat cu aplauze,
deşi a ocupat „doar” locul secund
pe podium (completat de Everything
for You Apuseni - Românesc Mioritic
- situat pe locul 3 şi de Bour de
Casa Bucovineană - Românesc de
Bucovina - clasat pe locul 4). În cea
de-a doua zi, podiumul a fost: 1)
Turcu de Predeal - Ciobănesc Corb,
2) Amadocus de Cogaion - Românesc Carpatin, 3) Everything for You
Apuseni - Românesc Mioritic.
Ciobănescul Corb este o rasă
7

Arbitri din şapte ţări

• Ferdinando Asnaghi (Italia)
• Yochai Barak (Israel)
• Ozan Belkiş (Turcia)
• Marian Drăgănescu (România)
• Petru Muntean (România)
• Iulia Moldovan (România)
• Daniela Radu (România)
• Karl Reisinger (Austria)
• Zeferino Da Silva (Portugalia)
• Tina Taulos (Finlanda)
autohtonă cunoscută ciobanilor din
Carpaţii Meridionali şi din zonele
subcarpatine, care de sute de ani îi
consideră pe reprezentanţii ei paznici de nădejde ai turmelor, dar şi
ai acareturilor de curte. Corbii sunt
de talie mare (peste 70 cm la greabăn la masculi, în jur de 65 cm la
femele), cu blană deasă, scurtă în
zona capului, dar care poate atinge
o lungime de 7-10 cm pe corp. Denumirea rasei vine de la nuanţa caracteristică a părului, negru-corb.
Ca personalitate, Corbii sunt echilibraţi, curajoşi, loiali stăpânilor, însă
neîncrezători faţă de străini.

Să bată tobele!
După cele două zile de-nceput de mai, atât învingătorii, cât şi
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cei care nu au prins podiumul - ezit
să-i numesc „învinşi”, pentru că toţi
participanţii s-au prezentat impecabil atât în ring, cât şi în afara lui (nu
au existat altercaţii, nici „tăvăleli”,
şi rar de tot s-a mai auzit câte un lătrat stingher, ca şi cum un câine ar
fi vrut să zică: „Hei, sunt şi eu peaici!”) - au plecat acasă cu ceva pozitiv, fie şi cu experienţa unei par ticipări la o competiţie prestigioasă
ori cu o amintire frumoasă.
Punctul de intensitate maximă a fost la finalul celei de-a doua
zile, când s-au decernat titlurile
celor mai buni câini din fiecare categorie, culminând cu trofeul Best in
Show. Dacă participanţii canini au
avut o prestanţă relaxată, mulţi handleri au fost vizibil emoţionaţi în timpul probei finale. Trofeul Best in

Show, cel mai bun câine al competiţiei, a fost câştigat de către De
Kaner’s Wolverine Revenge, alintat
Logan.

Cosmopolitul Logan,
“Best in Show”
A câştigat „Best in Show” la
World Dog Show-ul parizian din
2011, fiind cel mai bun din 38.000
de câini, aşa că un nou titlu „Best
in Show”, decernat la CACIB Timişoara, n-a constituit o surpriză pentru nimeni. E un munte de 60 de kilograme de generozitate, nobleţe,
muşchi şi perfecţiune, dar n-a fost
mereu aşa - ştiţi, de regulă ne naştem cu toţii mai mici ☺. De Kaner's
Wolverine Revenge, sau mai simplu
- Logan (nume de autoturism bla-

iulie - august 2012

mat), se trage din tulpina americană
a unei rase de câini create în munţii
din nordul Japoniei: Akita. Născut
în canisa spaniolului Francisco Garcia Montoto, pe 26 februarie 2009,
dintr-o familie de performeri botezaţi
ca-n Ţara Soarelui Răsare, Miyamoto (tatăl) şi Ying Tao (mama), Logan
pare cosmopolitul desăvârşit: un
american cu descendenţi niponi,
născut în Spania, crescut în Italia
(de proprietarii săi, Nati Diestro şi
Elio Rodato) şi, uneori, implicit şi la
Timişoara, condus în ring de un român (Augustin Ionescu). Logan este
campion mondial, campion european şi campion naţional în Italia,
Spania, Croaţia, Slovenia şi România. Un exemplar perfect, implicit o
afacere bună pentru canisele italiene Dei Patrizi Romani & D’AmAkiss
(care-l deţin în coproprietate), care
l-au „transferat” în urmă cu şase
luni din fosta fortăreaţă gotică din
Treviso, Castello di Godego, acolo
unde „locuieşte” campionul, în Bucureşti, pentru concursuri, dar şi
pentru montă.
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SAMI

Un câine iubit

În urmă cu un an,
Paula Seling şi soţul ei,
Radu Bucura, au decis
să-şi completeze viaţa
cu un animal de companie. Au studiat mai multe
rase de câini şi au ales
un exemplar de Samoyed.
Pasul următor? Au găsit
o canisă în Timişoara, iar a
doua zi, Sami a sosit în
Bucureşti, călătorind lângă
şoferul unei firme de curierat. Cum decurge viaţa Paulei Seling alături de
Sami, aflaţi din interviul
acordat în exclusivitate
pentru revista petzoom.

nterviu de
Valentina Aldea
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„L

a început am folosit recompense, a
învăţat extrem de
repede comenzile. Acum ne «luptăm» la capitolul autoritate, Sami
este un câine independent şi destul
de răsfăţat, de aceea uneori are
senzaţia că este «cap de haită» în
familia noastră.”

când tu şi Radu sunteţi plecaţi prin
ţară, la concerte?

Exceptându-l pe Sami, ce alte animale de companie ai avut?

Dar atunci când plecaţi în vacanţe?

Acum mulţi ani l-am avut pe Firică,
un canar pe care l-a mâncat pisica
unor vecini... În rest, am mai avut
grijă de animalele pe care le aveau
bunicii mei, atunci când îi vizitam.
Practic, Sami e primul meu animal
de companie.
Atunci când face năzbâtii, cine îi ia
apărarea: tu sau Radu, soţul tău?

În general vine cu noi şi când suntem plecaţi. Îi place în maşină şi abia aşteaptă să plece. Dar dacă
drumul este lung şi ne întoarcem
imediat după spectacol, atunci preferăm să-l lăsăm în grija unui prieten.

la asta.
Ce calităţi apreciezi cel mai mult la
Sami?

Vine cu noi şi în vacanţe! L-am luat
în Grecia şi în Italia. Îl lăsăm la mama lui Radu doar atunci când călătorim cu avionul.

Sami e foarte inteligent şi găseşte
modalităţi să te determine să faci
cum şi ce vrea el. Este atent la stăpânii lui, e foarte sociabil, cuminte,
curios şi plin de energie. Iubeşte
apa - înoată de fiecare dată când
„scapă” în vreun lac sau în mare -,
mănâncă puţin şi de calitate şi, de
fiecare dată când vine de-afară, se
duce direct la cadă să-l spălăm pe
lăbuţe. Şi nu miroase a câine, blana
se curăţă singură!

Are vreun ritual special de întâmpinare?

Câţi ani are şi cum marchezi aniversarea lui?

Da. Sare pe mine, de bucurie - de
multe ori îmi strică hainele. Lucrăm

Are un an şi patru luni şi nu am făcut ceva special de ziua lui: l-am

Încercăm să fim uniţi şi să nu cedăm în faţa ochilor lui mari. Dacă
unul dintre noi îl ceartă, atunci şi
celălalt îl ignoră, pentru ca pedeapsa să-şi facă efectul. În general, nu
prea avem probleme cu el. A avut o
perioadă când, dacă îl lăsam singur
în casă, rodea uşile. Din fericire, i-a
trecut.
Este un câine pofticios? Obişnuieşti
să împarţi mâncarea cu el?
E pofticios. Are momente când stă
lângă tine până îi dai din mâncarea
ta, o gustă, nu-i place şi pleacă. Are
şi momente când îi place şi atunci
profit de ocazie şi-l fac să şadă, să
stea culcat, să dea lăbuţa etc. Să
muncească şi el, puţin ☺.
Ce alimente nu lipsesc din meniul
lui zilnic?
Brânza îi place foarte mult, aşa că
încercăm să-i dăm în fiecare zi, din
câte am înţeles e sănătoasă pentru
el. Îi place carnea de peşte, mai ales cea crudă şi adoră biscuiţii pentru căţei.
Cine se ocupă de patruped atunci
iulie - august 2012

RĂSFĂŢAT. Încă de mic, Sami a însoţit-o pe Paula în vacanţe
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TABIET. Paula Seling şi Sami, la plimbare în parc - “Staaai, neastâmpăratule!”
plimbat aproape toată ziua - asta îi
place cel mai mult -, i-am dat mâncarea preferată şi... l-am pupat mult.
Cum îl răsfeţi şi ce mofturi îi faci?
Cel mai mare răsfăţ este dimineaţa,
când vine să ne trezească şi se alintă singur: ne dă lăbuţa să-l mângâiem pe burtică, se întoarce pe
spate, ne pupă, se joacă. Moftul cel
mai mare este plimbarea zilnică şi,
când am timp, îl plimb câteva ore.
Străbatem tot oraşul, ne oprim să
admirăm clădiri, străduţe, magazine. E
fericit. Îi plac mult oasele speciale
pentru câini, din piele sau din porumb, are foarte multe şi întotdeauna cel mai nou e şi cel mai „gustat”, îi
place să stea cu alţi căţei.

cred că ar sta prea mult, pentru că
se plictiseşte repede. Sami aparţine
unei rase care nu se tunde, însă trebuie periat aproape în fiecare zi şi,
prin periere, blana i se curăţă singură. De când îl avem, l-am spălat
doar de patru ori.
Ce produse foloseşti pentru îngrijirea blănii lui Sami?
Dacă are o alimentaţie corectă, nu
are nevoie de produse pentru îngrijire. Îl periez cât pot de des şi îl spăl
doar atunci când intră prin toate
bălţile şi e de nerecunoscut. Dar şi
atunci, de cele mai multe ori, doar
cu apă, fără şampon.

Ce fel de accesorii are Sami?
Nu are. Nu e genul acela de câine
şi eu nu sunt genul acela de stăpân.
Are vreun loc preferat în casă?
Îi place să doarmă în locurile mai răcoroase.
Cât de repede distruge jucăriile?
Acum nu le mai distruge aşa repede. Nici nu prea mai are ce să distrugă.

Când îl alinţi, ce apelative foloseşti?

Cât de des îl duci la coafor, cosmetică?

Samilică. Al doilea lui nume este
Blănutz. Sami Blănutz.

Nu l-am dus niciodată, dar asta nu
înseamnă că nu e îngrijit. Nici nu

Există vreo posibilitate să-l vedem,
alături de tine, într-un videoclip?
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Există, de ce nu? A apărut deja la
TV în câteva emisiuni. Camera îl
iubeşte ☺.

Te-ai gândit să adopţi vreun câine
comunitar?
Desigur. În Baia Mare am chiar doi,
Deni şi Rocco, pe care i-am adoptat
împreună cu părinţii mei.
iulie - august 2012

BRAC ITALIAN

de Essősy Gábor şi Gyöngyi

B

racul italian se numără
printre cele mai vechi
rase de câini de vânătoare din Europa, mulţi considerându-l strămoşul tuturor celorlalte
rase de brac cunoscute în prezent
(de exemplu brac francez sau „de
Saint-Germaine”, brac german, brac
maghiar, vizsla etc.).
Se presupune că s-a format
prin metisare din mai multe rase
(copoi, mastino, câinele faraonului
etc.), fiind folosit la vânătoare încă
din vremurile care preced apariţia
armelor de foc (şi astăzi este foarte
eficient la vânătoarea cu ajutorul
plaselor). Ca mai toate rasele de
câini de vânătoare, şi-a trăit perioada de glorie în perioada medievală
şi cea renascentistă, extinzându-se
apoi din Italia în întreaga Europă.
Deoarece la începutul secolului al XX-lea numărul exemplarelor
din această rasă începuse să scadă
foarte mult, italienii au înfiinţat în
anul 1949 un club special dedicat
salvării acestui câine. SABI (Societa
Amatori Bracco Italiano) a reuşit în
demersul său, iar calitatea şi popularitatea exemplarelor din această
rasă au crescut semnificativ. Cu
toate acestea, Bracul italian reprezintă încă o rasă foarte rară chiar şi
în Italia, la expoziţiile chinologice apărând adeseori doar unul-două exemplare. Popularitatea acestei rase
creşte, deşi nu într-un ritm alert.

Expert în partidele
de vânătoare
Bracul este un câine potrivit
pentru vânătoare pe orice tip de
teren (şes, apă, pădure de deal sau
de munte), dar este specializat îndeosebi pentru vânătoarea la şes
(sau la câmpie) (de exemplu vânătoarea fazanului şi a prepeliţei).
iulie - august 2012

Printre calităţile sale de bază, care
i-au dus mai departe renumele rasei, se numără mirosul foarte fin,
diligenţa în activitatea de căutare şi
precizia în localizarea vânatului.
Fiind un câine extrem de disciplinat, Bracul italian nu aleargă
fără rost pe câmp, caută şi descoperă extrem de repede prada (calităţi înscrise în codul său genetic),
motiv pentru care unii vânători utilizează chiar o serie de dispozitive
speciale, pentru a face activitatea
cinegetică mai dificilă şi, deci, mai
interesantă.
Un astfel de dispozitiv este obiectul denumit „braga”, care îm-

piedică animalul să alerge în fuleu
şi să întindă ambele membre posterioare concomitent. După câteva
exerciţii, câinele învaţă că nu are
voie să alerge liber şi se va obişnui
să caute prin mişcări mai dozate. Viteza şi rezistenţa în timpul activităţii
de căutare sunt considerate puncte
forte în cadrul examenelor şi concursurilor, alte criterii esenţiale fiind
disciplina, stilul de căutare şi stopul
bine efectuat după depistarea vânatului.
Bracul italian este un câine
de aport foarte valoros, care caută
cu plăcere chiar şi pe terenurile dificile (trestie sau tufe), fără să fie
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sensibil la durere, care nu se menajează deloc. Este exemplar şi în
reacţia sa după executarea focului,
efectuând aportul fără greşeală.
Caută cu mare plăcere vânatul în
zonele cu apă, iar unele exemplare
se pot specializa - printr-un antrenament adecvat - în căutarea vânatului mare sau chiar a trufelor.

Îngrijire şi comportament
Este un câine temperamental, deşi ochiul unui neiniţiat poate
fi lesne păcălit - văzut la plimbarea
cotidiană de cineva care nu cunoaşte rasa, acesta ar putea tinde să
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creadă că între doi paşi câinele...
adoarme. În timpul vânătorii sau la
plimbarea fără lesă se prezintă însă
complet schimbat: parcurge distanţe foarte mari într-un ritm alert şi
susţinut, dar fără să piardă legătura
cu stăpânul lui. Se poate dresa foarte uşor, fiind un câine care învaţă
foarte repede.
Deşi este un câine foarte ataşat de stăpânul lui, nu este un animal prea insistent şi, dacă vede că
acesta nu are timp, se retrage şi nu
deranjează stăpânul. Dacă nu se
află în centrul atenţiei, nu se plânge, fiind capabil să stea culcat ore
întregi şi să privească de la distanţă.

Se maturizează târziu, atingând maturitatea de-abia la vârsta
de 2 ani. Primul an de viaţă este cel
mai dificil din punctul de vedere al
dresorului, deoarece, deşi răspunde bine la comenzi, în această perioadă învaţă greu şi aparent fără
chef. Nu-i plac comenzile care se repetă şi care sunt plictisitoare.
Perioada de vârstă cuprinsă
între 12 şi 18 luni este perioada
modificărilor, când câinele se
schimbă în totalitate. E momentul în
care încearcă să-şi impună propria
personalitate. Dacă nu avem grijă,
în această perioadă câinele nostru
se poate transforma dintr-un căţel
cuminte într-un exemplar prost crescut şi neascultător. De aceea, este
necesar ca în această perioadă să
fim atenţi şi să corectăm orice tendinţă de nesupunere şi egocentrism.
Bracul italian este un foarte
bun companion, fiind prietenul
fiecărui membru de familie. Este
foarte blând cu toţi şi acordă atenţie
maximă întregii familii. În străini nu
are însă prea multă încredere şi se
comportă cu reţinere faţă de ei.
Este foarte prietenos cu alţi câini
atât în perioada de creştere, cât şi
la vârsta de adult.
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Condiţii de creştere
şi tratament
Bracul italian poate fi crescut
atât în apartament, cât şi la curte.
Câinii care sunt ţinuţi în apartament
au, desigur, nevoie de mişcare, dar
şi cei de la curte necesită plimbări
în natură. Suportă bine căldura, dar
şi frigul şi pot fi ţinuţi fără probleme
şi iarna în curte, dacă au un adăpost bine izolat.
Necesită o hrană de foarte
bună calitate, deoarece este vorba
de un câine de talie mare. E recomandat să i se administreze mâncarea împărţită în două mese pe zi.
Acest lucru este important, deoarece, în caz contrar, această rasă
este expusă riscului de a face torsiune gastrică. Ca toţi câinii cu păr
scurt, şi această rasă este sensibilă
la bolile de piele, dar acestea prezintă pericol doar în cazul în care
animalul nu e crescut în condiţii de
igienă optime.

Aspectul exterior al rasei
Acestă rasă posedă o conformaţie armonioasă, cu aspect puternic, dar cu mişcări elegante şi linie
a corpului agilă. Capul e ţinut sus în
timpul vânătorii, cu linia nasului ridicată deasupra liniei spinării. Sunt
preferate acele exemplare care au
membrele foarte puternice, la care
musculatura este foarte evidentă
subcutanat. Talia şi greutatea
variază într-un interval destul de
larg, dar în armonie una cu cealaltă.
Talia câinelui este de 55-67 centimetri, greutatea fiind între 25-40
kilograme - orice talie mai mare sau
mai mică de atât sau orice greutate
sub aceste valori sau peste, chiar
dacă nu conferă un aspect neplăcut
câinelui sau chiar dacă nu deranjează în timpul exerciţiilor, sunt considerate totuşi defecte fizice şi se
depunctează la concursuri.
Zona omoplatului este puternic îmbrăcată în musculatură. Membrele şi tendoanele sunt puternice,
simetrice şi în perfectă armonie, de
lungime medie şi uşor flexibile.
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Coada este puternică, orientată uşor în jos în timpul căutării, cu
bazinul lăţit, mai ales la căţele. Zona coapsei este alungită, cu musculatură bogată, aproape dreaptă.
Toracele este lăţit, foarte adânc,
ajungând până la linia cotului, cu
sternul evidenţiabil. Zona perineală
este nesemnificativă, foarte bine
îmbrăcată în musculatură, mai ales
la masculi.
Pielea este groasă, dar şi fină
în acelaşi timp. Este mai fină pe

cap, pe gât, subaxilar şi pe trunchi.
Mucoasele, asemănător culorii părului, nu au niciodată pete negre
prezente pe ele. Culori permise: alb,
alb cu pete (mai mici sau mai mari,
mai închise sau mai deschise) de
nuanţă portocalie, alb-castaniu. Este preferată o mască simetrică a feţei, dar este acceptată şi varianta
fără mască. Lăbuţele sunt puternice, potrivit de groase, degetele
uşor rotunjite şi alungite, acoperite
cu păr lung şi foarte fin.
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GURU-UL ROTTWEILERILOR
• Proverb: „Dacă nu ar exista câinii, unii dintre noi nici n-ar ieși la plimbare”
de Raluca-Oana Ciceu

Î

n urmă cu 14 ani a avut
primul rottweiler. Afirmă,
convins, că are o înclinaţie
profundă pentru caracterul puternic
al acestei rase, pe care o consideră
deosebită. Însă pe lângă rottweileri,
clujeanul Makó András are şi câini
din alte rase (Yorkshire Terrier), iar
împreună cu familia sa a adoptat şi
câini comunitari. „Participarea câinelui în viaţa omului nu este posibil
de cuantificat, indiferent de experienţa şi dragostea pe care i-o pur tăm”, spune Makó. Dar rottweilerii
rămân marea sa dragoste. Toţi provin dintr-o canisă renumită, BlackRott Hungary, şi au teste de displazie
făcute la Budapesta, fiind „fără pro-
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bleme” - displazia creează situaţii
complicate şi neplăcute, în special
pentru că este o boală ce se transmite genetic.
Pasiunea lui Makó András
pentru rasa Rottweiler s-a materializat în anul 2002 într-o carte, scrisă
în colaborare cu Ioan şi Adrian Bud,
o „biblie în domeniu”, cum o consideră specialiştii şi iubitorii rasei - de
altfel, autorii şi-au planificat ca în
acest an să lanseze o nouă ediţie.
Clujeanul consideră că mulţi
şi-au format o părere greşită în ceea
ce priveşte agresivitatea şi periculozitatea unui rottweiler, concepţie
determinată de cazurile îndelung
mediatizate în care câinele şi-a atacat stăpânul. Referitor la această
prejudecată, Makó András spune

că e foarte important „cum creşti
un câine în general, nu doar un
câine din rasa Rottweiler. Ce simte,
ce vede în jurul lui, toate acestea
sunt declanşatoarele comportamentului său. Depinde ce primeşte.
Dacă primeşte afecţiune şi dragoste, dă afecţiune şi dragoste, dar dacă în jurul său vede oameni agresivi
sau, mai grav, dacă este bătut, vătămat, atunci cu siguranţă va dezvolta un comportament agresiv”.

„Suntem mândri de ei, îi
iubim, ne iubesc şi, pe scurt,
v-am spus tot.”
- crezul canisei
Made in Black-Rott
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Campionii lui Makó
Canisa lui Makó, „Made in
Black-Rott”, are acum 14 câini din
rasa Rottweiler, femelele sunt ţinute
separat de masculi şi toţi sunt
deţinători ai unor titluri de campion.
Clujeanul susţine că-şi iubeşte toţi
câinii la fel şi că nu îşi gradează acest sentiment în funcţie de premiile
câştigate de „membrii” canisei.
Fiind concepută pentru pază
şi apărare, rasa Rottweiler necesită
o preocupare zilnică - dacă nu i se
acordă interesul cuvenit, îşi va căuta alte preocupări, iar asta nu înseamnă întotdeauna ceva pozitiv.
„Prietenul rottweilerilor” explică asta într-un mod personal: „Dacă nu-i
dai atenţie unui câine din rasa Rottweiler, s-ar putea ca într-o zi să te
trezeşti cu mobila fărâmată”. Rottweilerul este un câine puţin pretenţios - în comparaţie cu alte rase,
nu necesită întreţinere cosmetică,
ceea ce reduce semnificativ costurile de întreţinere. Pe lângă asta,
Makó spune că Rottweiler nu este o
rasă greu de dresat, însă dresajul
este fundamental. Activităţile încep
de când este pui, cu comenzi uşoare, „prin joacă mai mult, pentru că
aşa prinde cel mai bine”. De la
vârsta de un an, câinele are deja
nevoie de un dresaj „exact, nepermisiv, fără abateri”.
Tocmai din aceste motive, în
fiecare zi, prin rotaţie, unul dintre
câinii aflaţi în proprietatea canisei
„Made in Black-Rott” are acces în
firmă. „Este foarte important pentru
câine să vină în contact cu lumea,
să vadă că nu i se întâmplă nimic,
ca să nu aibă o percepţie negativă
asupra oamenilor”, a explicat Makó
András. Campionii clujeanului sunt
familiarizaţi cu oamenii şi, deşi au o
statură impunătoare, sunt iubăreţi
şi jucăuşi, spre deliciul celor cu care
socializează.
Makó e convins că avem
foarte mulţi iubitori de câini şi, mai
ales, avem câini deosebiţi şi valoroşi, în comparaţie cu alte ţări europene România având un nivel
ridicat în chinologie. De altfel, Asociaţia Chinologică Napoca, unde
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Makó îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte, este considerată una
dintre cele mai puternice din ţară
pentru că implicarea membrilor ei,
al căror număr creşte considerabil
de la an la an, se situează la cote
maxime.
Dragostea lui Makó András
pentru rottweileri este veşnică, s-a
pricopsit cu ea şi nu mai are încotro.
De fapt, nici nu cred că ar vrea să
aibă o „variantă de serviciu”. Deşi
ceea ce a realizat din momentul în
care şi-a descoperit dragostea pentru această rasă şi până astăzi l-ar
îndreptăţi să renunţe măcar temporar la modestie, se fereşte de cuvinte mari, spunând că totul este „pură
pasiune, atât”. Atât de mult.

Cine e Makó András
Makó András s-a născut în
26 august 1970, la Cluj-Napoca.
A urmat cursurile Facultăţii de
Zootehnie din cadrul Universităţii
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unde în
prezent este cadru didactic. Pasiunea sa pentru rasa Rottweiler
şi-a avut obârşia în perioada de
studenţie, iar entuziasmul său a
rămas pur şi nu s-a metamorfozat într-o simplă afacere sau investiţie, în poﬁda faptului că este
proprietarul canisei “Made in
Black-Rott” şi vicepreşedinte al
Asociaţiei Chinologice Napoca.
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HUSKY SIBERIAN

Câinele
de sanie
polivalent
de Márton Zsuzsa

C

u câteva decenii în
urmă, doar la auzul denumirii rasei, ne gândeam instantaneu la câinele de
sanie, la Alaska şi la Iditarod, la
cursele de sănii din ţinuturile înzăpezite. Pe scurt, Husky Siberian
era o rasă exotică reprezentată de
câini ce alergau neobosiţi prin nesfârşitele şi îndepărtatele meleaguri
arctice.
De atunci, lucrurile s-au mai
schimbat, iar în prezent putem întâlni o mulţime de exemplare din
această rasă în toate mediile şi în
toate zonele climatice ale globului,
în mare parte datorită extraordinarei
sale capacităţi de aclimatizare. Astfel, Husky a devenit starul expoziţiilor chinologice, excelând în probele
de agilitate, de tragere a greutăţilor
şi de dresaj (în probele sportive,
poate trage sania, atelajul montat,
bicicleta, scuterul sau chiar schiorul), dar păstrând şi o constantă valoare de câine utilitar, pe lângă rolul
său principal, de câine de sanie, el
putând să desfăşoare şi alte activităţi, ca de pildă căutarea de persoane, misiuni de salvare, câine de terapie sau chiar de cărăuş.

Istoric şi temperament
Strămoşii săi provin din rândul câinilor crescuţi în triburile Asiei
de Nord-Est, ai căror membri au
adaptat caracteristicile acestei rase
conform nevoilor lor. Viaţa acestor
oameni depindea de câinii de sanie,
deci cerinţele au fost foarte stricte:
erau păstrate doar exemplarele uşor
de stăpânit, docile şi consecvente.
Astfel s-a format o rasă robustă, cu
18

Husky a devenit starul expoziţiilor chinologice
capacităţi superioare de forţă în
ham, dar totodată foarte docilă.
Majoritatea indivizilor din
această rasă se situează pe la mijlocul scalei temperamentului, dar
există printre ei şi exemplare dominante, sigure pe sine, sau altele mai
sperioase, nesigure. Femelele de
obicei domină masculii, chiar dacă
acest lucru nu se observă imediat,
practic ele au ultimul „cuvânt”...
Husky-ul siberian este un câine de lucru de talie medie, are mişcări rapide şi uşoare, deplasându-se fără
eforturi deosebite. Originea arctică
este trădată de forma mediu compactă a corpului, blana groasă, ure-

chile drepte şi coada stufoasă. Este
în stare să tragă greutăţi uşoare cu
o viteză normală pe întinderi destul
de mari.
Înălţimea la greabăn a masculilor este de 53,5-60 cm, iar a femelelor de 50,5-56 cm. Greutatea
la masculi este de 20,5-28 kg, iar
la femele de 15,5-23 kg. Exemplarele mai înalte decât standardul
maxim se exclud din selecţia pentru
expoziţie. Osatura dură şi greutatea
prea mare sunt motive pentru penalizare.
Ochii sunt de formă migdalată, uşor oblici. Culoarea ochilor poate fi maro, albastră, ciacâr sau cu
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pete albastru/maro. Privirea este
ageră, dar prietenoasă, căutătoare
şi adesea şmecheră. Urechile sunt
de mărime medie şi purtate drept.
Stopul este bine exprimat. Lungimea
regiunii oculo-nazale este egală cu
a craniului. Nasul de culoare roz
dungat, aşa-numitul nas de zăpadă,
este acceptat. Muşcătura este în
foarfecă.

Calităţile rasei
Din momentul importării sale
în Alaska pentru a fi folosit la tracţiunea săniilor, câinii din rasa Husky
au trecut printr-o mulţime de aventuri. Iuţi, puternici şi agili, aceşti
câini - denumiţi ironic „şobolani
siberieni”, din cauza taliei relativ
mici - au obţinut recunoaşterea localnicilor din nordul îndepărtat, îndeosebi datorită excelentelor lor
calităţi de câini de tracţiune. A devenit notoriu episodul care le-a adus
celebritatea în America şi în întreaga lume, când o echipă de câini Husky Siberieni a transportat, într-o cursă
eroică, medicamentele salvatoare
în timpul epidemiei de difterie din
Nome (aşa-numita “Serum run” “Cursa serului”).
De asemenea, de-a lungul
timpului Husky au fost nelipsiţi în
aproape toate expediţiile polare importante, iar un număr semnificativ
de exemplare şi-au adus o contribuţie esenţială, împinsă până la
sacrificiul suprem, în timpul misiunilor efectuate în cel de-al Doilea
Război Mondial.
La început, viteza şi rezistenţa, calităţi de latură practică, au fost
cele care i-au făcut remarcaţi pe
aceşti câini. Mai târziu, însă, câinii
Husky au acaparat privirile tuturor
şi prin frumuseţea lor naturală,
evidenţiată îndeosebi la expoziţiile
chinologice, ei cucerind prin eleganţa lor şi prin ţinuta nobilă un mare
număr de adepţi. Husky Siberian
reprezintă o dovadă a extraordinarei
capacităţi de adaptare specifică rasei canine, adaptare atât la condiţiile de mediu, cât şi la nou în general, el suportând extrem de bine
schimbarea stăpânului, nefiind un
iulie - august 2012

câine care să ţină exclusiv doar la
un singur om. În condiţiile în care e
plimbat suficient în aer liber, nu este
un câine agitat, ocupă un loc restrâns, lăsându-şi stăpânul să se relaxeze liniştit.

Eroul din Serum Run
Născut în 1915 sau 1916, ca
singurul mascul din canisa lui Leonhard Seppala, Togo este azi recunoscut drept „câinele care a parcurs cea
mai mare distanţă din lume”, pentru
că, după socotelile lui Seppala, Togo
a parcurs de-a lungul carierei sale aproximativ 5.000 de mile (8.047 km).
În 1925, Togo a fost câinele care a

condus atelajul pornit în Cursa Serului
- Serum Run (alergând neîntrerupt pe
o distanţă de 340 de mile/547 km).
Milele parcurse în această cursă
dramatică l-au epuizat însă pe bătrânul Togo, iar jurnaliştii americani veniţi
să relateze eroica întreprindere a câinilor de sanie siberieni au ales să-l
pună în centrul reportajelor lor pe
Balto, un exemplar care arăta mult
mai proaspăt, dar care avusese doar
rolul de câine de schimb, fiind folosit
pentru transportul serului la Nome
doar pe porţiunea ultimelor 50 de
mile (80 de kilometri).
Reporterii au fost însă cuceriţi de numele cu rezonanţă romantică a lui Balto încât i-au acordat acestuia statutul de erou, aducându-i
astfel un prejudiciu nemeritat vajnicului Togo. Astfel, statuia care-l reprezintă pe câinele-erou din Serum
Run în Central Park din New York
are inscripţionat numele lui Balto,
nu cel al lui Togo… Istoria e uneori
nedreaptă. Din fericire, câinii nu ţin
la renume, iar Togo şi-a trăit ultimii
ani din viaţă bucurându-se de toată
atenţia şi îngrijirea pe care o merita,
într-o canisă din Statele Unite. Corpul său naturalizat se află expus în
prezent în centrul de concursuri din
Iditarod, Wasilla (Alaska), fiind venerat de către toţi crescătorii rasei. Pe
soclul statuii lui Balto, amplasată în
Central Park (New-York) şi realizată
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ATENŢIE!

Omagiul din Central Park - New York
de Frederick Roth (1872-1944), se
poate citi: „În memoria sufletelor
cutezătoare ale câinilor de sanie
care, în anul 1925, au transportat
antitoxina pe o distanţă de 600 de
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mile pe gheţurile întunecate şi aspre, prin furtunile arctice, din Nenana pentru salvarea vieţilor celor din
Nome. Perseverenţă, Loialitate,
Inteligenţă”.

Pe lângă multitudinea de
calităţi pe care le are un Husky
Siberian, există şi unele neajunsuri, motiv pentru care nu orice
persoană este potrivită pentru a
deveni stăpânul unui câine din
această rasă. Iată numai câteva
din „bilele negre” pe care le aduce
„la pachet” odată intrat în viaţa
noastră:
• Adoră să sape, remodelând curtea în puţin timp. Nu este
un oaspete de dorit în grădina cu
flori, pentru că poate să aibă alte
concepte despre grădinărit decât
stăpânul său.
• Îşi schimbă de două ori pe
an blana deasă şi cu această ocazie îi zboară părul peste tot. Părul
se poate aduna în cantităţi impresionante.
• Datorită instinctului de
fugă şi de vânătoare, nu este recomandabil să fie lăsat liber pe
străzi aglomerate sau pe domenii
bogate în vânat.
• Deşi e foarte prietenos şi
adaptabil, are totuşi un temperament destul de schimbător, motiv
pentru care trebuie ţinut în permanenţă sub supraveghere (şi în
special atunci când în apropiere
se află copii de vârstă mică).
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CIOBĂNESC MIORITIC

Blazonul chinologiei româneşti
• Primul Ciobănesc Românesc pe podiumul mondial
de Sandra Stoler

I

ncontestabilul blazon al raselor canine româneşti, Ciobănescul Mioritic, un credincios munte de alb, e gata oricând
de sacrificiul suprem pentru apărarea stăpânului şi a turmelor acestuia. Haiduc pus în slujbă grea, puternic, dar echilibrat, câinele de pază
a turmelor de oi s-a adaptat timpurilor şi a devenit apreciat în competiţiile chinologice mondiale, deşi
rasa este omologată internaţional
doar provizoriu. Zestrea genetică şi
trăsăturile de excepţie ale Ciobănescului Mioritic sunt cel mai bine
cunoscute de Sorin Simuţiu, un pionier în promovarea rasei peste hotare. Întemeietor al canisei Apuseni
şi proprietar al primului Ciobănesc
Românesc care a urcat pe un podium mondial, moţul, acum „arădean prin adopţie”, a ridicat standardele de creştere a Mioriticilor,
adoptând o strategie nouă.

Ciobănescul Mioritic a fost
prezent în toate ipostazele vieţii lui
Sorin Simuţiu, care s-a născut şi a
copilărit la poalele munţilor Apuseni,
în judeţul Alba. În 2006, acesta a
întâlnit-o pe Diana, cea care i-a devenit soţie, iar în 2007 cei doi s-au
hotărât să aducă în căminul lor un
ciobănesc românesc: Joy (Bucurie),
din canisa Tender Ebony din Rădăuţi, urmaş al unuia dintre cei mai
consacraţi Ciobăneşti Mioritici - Bucur
de Curte Veche. „A fost şi va fi întotdeauna marea noastră dragoste”,
spune Simuţiu. Însă „Familia Apuseni” s-a întemeiat după apariţia
unei femele din canisa Iaro, pe
nume Iara.
Dezideratul familiei Simuţiu
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Cel care nu-şi uită orginile

Guardian Angel Apuseni, vicecampioana lumii
nu s-a rezumat doar la creşterea
câinilor alpini, ci şi la crearea unor
exemplare cu linii particulare şi la
atingerea unor performanţe, care
nu au întârziat să apară. „Ne-am
dorit propriul Mioritic, cu trăsături
specifice canisei Apuseni. Ca standard de culoare am ales alb cu pete

gri deschis, talie medie - ideal, 75
de centimetri - şi un cap frumos,
pentru că Mioriticul este reprezentativ pentru rasele româneşti. La
montă am fost atenţi să fie exemplare care să se completeze ca şi
temperament şi caracteristici”, a explicat proprietarul canisei din Arad.
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În momentul de faţă, canisa
Apuseni deţine 14 Ciobăneşti Mioritici adulţi (şase masculi şi opt femele), care au la dispoziţie un teren
de câteva mii de metri pătraţi în întinsa câmpie de la marginea localităţii Conop (jud. Arad), unde este
stabilită familia Simuţiu. Iar pentru
a îngriji atâţia uriaşi blănoşi trebuie,
desigur, să îţi sacrifici zilnic câteva
ore bune.
Sorin Simuţiu explică de ce
Mioriticii au un caracter complex:
„Fiind o rasă primitivă, aceşti câini
păstrează caracteristicile de stână.
Chiar dacă e obişnuit de mic cu
show-urile chinologice, odată dus la
stână ştie ce are de făcut. Are meseria în sânge! Ciobănescul Românesc
Miortic nu atacă din start, ci închide
drumul intrusului şi aşteaptă comanda stăpânului”. Uriaşii albi iubesc copiii, dar se metamorfozează
atunci când păzesc ceva. E obligatoriu ca stăpânii să fie autoritari şi
e bine de ştiut că femelele sunt mai
uşor de dresat. Mioriticii nu sunt
pretenţioşi. „Adulţii se hrănesc cu
aproximativ 500 de grame de mâncare pe zi. Nu au nevoie de îngrijiri
speciale. Roba bogată trebuie
periată la două săptămâni, timp de
o oră şi jumătate. Pentru un aspect
deosebit trebuie evitată încâlcirea
blănii”, a explicat Simuţiu.

Performanţe pentru
consacrarea rasei
Palmaresul canisei Apuseni
are o contribuţie majoră în consacrarea Ciobănescului Mioritic pe
plan internaţional. Una dintre femelele tinere din canisă, Guardian Angel Apuseni (Angel, în varianta pe

Mioriticul Românesc

Paznic de neînfricat al turmelor de oi, Ciobănescul Românesc Mioritic s-a născut în Munţii Carpaţi, fiind selectat dintr-o rasă naturală.
Asociaţia Chinologică Română a elaborat standardul rasei în 1981, iar
apoi l-a revizuit în 29 martie 2002, conform cu modelul stabilit de
Federaţia Chinologică Internaţională, la Ierusalim. Acest câine alpin este
devotat, puternic, cu o constituţie musculoasă. Mioriticii sunt energici,
combătând ideile preconcepute, conform cărora masivitatea nu face
casă bună cu acţiunea. Uriaşii din munţi nu ştiu ce înseamnă frica şi nu
şi-au uitat originile. Sunt complet dedicaţi stăpânului, manifestând grijă
şi iubindu-i pe cei care i-au înconjurat de mici.
scurt), a fost medaliată la expoziţiile
mondiale, devenind primul Mioritic
de top la competiţii chinologice de
această amploare. În luna mai
2012, la World Dog Show Salzburg
(Austria), Angel a ocupat locul II Best Junior şi, alături de Colţ, tatăl
ei (pe numele de pedigree Can’t
Stop Us Apuseni), s-a clasat pe locul
III la perechi.
Câinii din canisa Apuseni sunt
printre cei mai titraţi ciobăneşti din

România. „Familia Apuseni” are 14
titluri de campioni naţionali (11 la
juniori şi trei la adulţi), zeci de titluri
de “Cel mai bun al rasei” şi certificate de aptitudini CACIB, CAC şi
BOB, obţinute în ţară şi peste
hotare.
„Pentru a participa la toate
expoziţiile şi pentru a ne prezenta
exemplar, desigur, facem eforturi.
Însă totul vine din suflet…”, este
convins Sorin Simuţiu.

World Dog Show Salzburg - mai 2012
iulie - august 2012
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„Şi-a dat viaţa pentru mine!”
Sorin Simuţiu a fost martor
trist la un moment care l-a legat
pentru totdeauna de această rasă.
În copilărie, pe când era împreună
cu bunicul său, un Mioritic şi-a dat
viaţa pentru a-l apăra de un urs.
Poate şi de aceea, familia Simuţiu
a dezvoltat un adevărat cult pentru
promovarea Ciobănescului Mioritic.
Puii de „viţă nobilă” au ajuns în Austria, Germania, Italia, Spania şi chiar
Finlanda. „Străinii nu fac rabat de
la calitate, de la performanţă, când
e vorba de creşterea câinilor. Pe
baza exemplarelor luate din canisa
noastră a fost înfiinţată o canisă de
Ciobănesc Mioritic chiar şi în SUA”,
Canisa Apuseni, contribuţie majoră
în consacrarea Ciobănescului
Mioritic pe plan internaţional
se mândreşte crescătorul.
Ambiţia împătimitului de această rasă este canalizată spre
omologarea definitivă pe plan internaţional a Ciobănescului Românesc Mioritic. În toamna acestui an,
România va fi amfitrion pentru Expoziţiile Chinologice Europene, evenimentul fiind aşteptat cu sufletul
la gură de iubitorii rasei. „Mioriticul
îţi fură privirea, e deosebit de apreciat peste hotare şi sperăm ca după
Europene rasa să fie în sfârşit omologată. Din păcate, românii nu îi promovează suficient”, spune Simuţiu
cu amărăciune.
Familia Simuţiu nu renunţă la
puii campionilor decât în urma unei
selecţii exigente a viitorilor proprietari. Au „punctaj“ ridicat cumpărătorii care pun la dispoziţia patrupedelor o curte cu spaţiu generos. O
altă condiţie importantă este experienţa în creşterea unui câine de
talie mare. Un pui din canisa Apuseni poate fi luat acasă la un preţ
de 500 de euro. „Suntem foarte
atenţi la viitorii proprietari. Şi asta
pentru că, în trecut, unul din exemplarele luate de la noi a ajuns în
lanţ, uitat într-o curte. Nu dorim să
se mai întâmple asta”, spune hotărât Simuţiu.
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Anuala de la Conop

Pentru că pasiunea leagă prietenii chiar şi între oameni care
vorbesc limbi diferite, Sorin şi Diana Simuţiu au decis în urmă cu trei
ani ca în fiecare an, în ultimele zile ale lunii martie, când îşi serbează
zilele de naştere, să-i reunească la Conop pe toţi cei care de-a lungul
timpului au cumpărat din canisa Apuseni. La început, români sau străini,
au fost amici, acum sunt ca o familie. „Iau din timp legătura cu toţi,
pentru a fi sigur că nu lipsesc la întâlnirea noastră anuală. Deja suntem
în jur de 40. Avem mai mult decât o relaţie de la crescători la crescători,
suntem familia Apuseni!”, a precizat Sorin Simuţiu.
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BOLOGNESE

• Micuţul de puf, imortalizat de Goya şi Tiziano
de Gröschl Ferenc şi Bánhidi Pálné

R

asa Bolognese face
par te din familia Bichon, căreia îi mai aparţin bichonii havanez, maltez,
Frise, Coton de Tulear şi Petit Chien
Lion (Löwchen). Denumirea sa provine de la numele oraşului italian
Bologna, dar zona de provenienţă a
rasei este ceva mai largă, mai precis
întreg sudul Italiei, chinologii nereuşind până acum să localizeze mai
precis originea acesteia. Oricum,
ceea ce ştim este că trecutul său e
în strânsă legătură cu cel al maltezului cu păr mătăsos.
Este cel mai vechi câine de
hobby, respectiv patrupedul preferat
crescut doar pentru companie. Datorită alurii sale deosebite, bichonul
bolognez a reprezentat animalul de
companie al multor personalităţi istorice, fie ele capete încoronate, precum regii Francisc I al Franţei, Filip
al II-lea al Spaniei şi ţarina Ecaterina
cea Mare a Rusiei, sau membri de
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frunte ai clasei aristocrate, precum
Madame de Pompadour.
În trecut, Bolognese era considerat o prezenţă de vază la curţile
nobiliare din bătrâna Europă, pentru
privilegiul de a avea astfel de câini
în propriile palate cheltuindu-se averi impresionante. Bichonul bolognez a avut un rol central în perioada domnitorilor Renaşterii, fiind
ţinut mereu la loc de cinste în familii
nobiliare de tradiţie, precum de Medici şi Gonza. Nu este de mirare că
micul patruped nu putea să lipsească de pe pânzele marilor maeştri ai
penelulului Goya şi Tiziano.

Descrierea rasei
Bichonii bolognezi sunt mici
de statură, cu un corp compact, de
aspect pătrat (înălţimea la greabăn
este egală cu cea a lungimii corpului
la animalul adult). Din păcate, tocmai datorită marii popularităţi de

care se bucură, omogenitatea rasei
nu reprezintă un criteriu definitoriu,
indiferent că vorbim de exemplarele
din ţara noastră sau despre cele de
oriunde altundeva din lume. Există
astfel foarte multe exemplare al căror trup se înscrie în forma dreptunghiulară, cu corp lung, sau chiar din
contră, cu picioare prea lungi (animale înalte).
Un alt punct important în respectarea standardului rasei Bolognese este raportul dintre greutate
şi înălţime. Femela are 25-28 centimetri, în timp ce înălţimea la greabăn a masculului este de 27-30
centimetri, iar greutăţile corespunzătoare acestora 2,5 kilograme şi
respectiv 4 kilograme. Dar în cazul
unui mascul bine dezvoltat, aceste
dimensiuni standard sunt depăşite,
idealul fiind de 4,5-5 kilograme. Independent de aceste date, rasa
este de talie mică, bolognezul fiind
un câine puternic.
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Întreg corpul este acoperit de
un păr mătăsos, moale. Indivizi cu
păr lung putem vedea doar în unele
expoziţii, deoarece întreţinerea părului impune o îngrijire continuă,
prin utilizarea unor soluţii speciale.
Când bolognezul este crescut doar
pentru hobby, întâlnim adeseori
exemplare tunse scurt. În toate cazurile culoarea părului este albă,
fără nici o pată sau vreo nuanţă de
culoare. În determinarea culorii robei, un factor important este carotenul, care ajunge în organism prin
alimentaţie şi care poate influenţa
variaţia de culoare a părului. O altă
caracteristică a rasei sunt ochii de
formă rotundă, cu privire înainte.
Marginea pleoapelor şi nasul sunt
negre, de asemenea şi perniţele şi
adesea şi unghiile - care pot fi mai
pregnant pigmentate faţă de standard.
Coada este purtată încovoiată
pe spate, capul ţinut drept, maiestuos, mişcarea corpului este energică, ceea ce conferă o imagine de
ansamblu foarte tonică şi plăcută.

Îngrijire şi comportament
Bolognezul e un companion
ideal. Uneori este blând, vesel, neastâmpărat, alteori poate fi liniştit,
melancolic. Nu prea îl atrag străinii,
trăind doar pentru stăpânul său, pe
care-l idolatrizează!
Pe lângă jovialitatea sa şi în
ciuda staturii sale mignone, poate fi
însă şi foarte teritorial, demonstrând
(de multe ori spre amuzamentul „intruşilor”) reale calităţi de câine de
pază şi angajându-se cu vehemenţă
în acţiuni temerare şi zgomotoase
de apărare a domeniului şi stăpânului său.
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Deoarece Bolognese trăieşte
în locuinţă alături de crescător, este
bine să-i subliniem încă de la bun
început care sunt regulile şi aspectele de bază ale acestei convieţuiri.
Trebuie să fim conştienţi însă că
modul nostru de viaţă trebuie adaptat şi nevoilor câinelui, animalele
ţinute în casă fiind mult mai dependente de om, cel mai mare duşman
al lor devenind plictiseala şi solitudinea.
Trebuie să acordăm atenţie şi
cheltuielilor de întreţinere, calitatea
vieţii unui animal de companie fiind
condiţionată, aşa precum se ştie,
de calitatea hranei primite. O altă
cheltuială regulată o reprezintă şi
cosmeticele necesare îngrjirii corporale. De asemenea, trebuie să-i
asigurăm micului nostru prieten
mişcarea zilnică, nu trebuie să ne
fie frică să-l plimbăm mai mult, dar
să fim atenţi să nu-l obosim. Chiar
dacă afară sunt temperaturi scăzu-

te, mişcarea zilnică trebuie asigurată, dar în aceste situaţii se recomandă îmbrăcarea animalului cu
haine adecvate pentru a-l feri de frig
şi umezeală. În ciuda originii lor
mediteraneene, bichonii nu suportă
căldurile excesive, iar temperaturile
prea ridicate nu fac prea bine părului lor sensibil.
Bichonii Bolognese nu au
subpăr, nu prezintă miros caracteristic şi nici nu îşi pierd părul, motiv
suplimentar pentru popularitatea
deosebită de care se bucură printre
crescători. Cu toate acestea, nu trebuie să neglijăm întreţinerea părului
acestor câini, încă de la vârstă fragedă, în mod sistematic, mult mai
mult faţă de celelalte rase. Prin
aceasta asigurăm o igienă corespunzătoare a pielii şi a părului, în
caz contrar, părul se va încâlci cu
uşurinţă (formarea de gheme de păr
este frecventă în regiunea urechilor,
la articulaţii, pe picioare şi pe coadă).
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Periajul trebuie efectuat pe
animalul culcat pe o parte, începând cu regiunea abdomenului, pe
suprafeţe scurte, având grijă să periem întreg părul, până la rădăcină.
Eventualele gheme de păr trebuie
îndepărtate cu grijă, chiar utilizând
foarfeca, iar restul părului trebuie
periat cu grijă.
Îngrijirea părului trebuie făcută întotdeauna pe o masă care
să ne ofere siguranţă în lucru.
Odată cu efectuarea periajului, trebuie să fim atenţi la eventualele variaţii de culoare ale părului
(element extrem de important în cazul animalelor crescute pentru expoziţie)!
Anumite iritaţii ale pielii, eventual probleme oculare, obstrucţii ale
canalelor lacrimale, sensibilizări ale
anumitor regiuni, lăcrimări care pot
determina modificarea culorii părului, trebuie observate din timp.
De asemenea, pentru prevenirea colorării părului din regiunea
periorbitală, este nevoie de toaletare zilnică şi a acestei regiuni corporale, iar lăcrimarea în exces trebuie
rezolvată din timp.

iulie - august 2012

Sfaturile arbitrilor internaţionali
Principalul ţel al crescătorului trebuie să fie corectarea
permanentă a neajunsurilor şi
păstrarea cu consecvenţă a liniilor de calitate ale acestei rase canine atât de populare. De altfel,
atunci când vedem multă lume
adunată pe marginea unui ring
de concurs chinologic, putem fi
siguri că acolo îşi fac sau urmează să-şi facă cât de curând apariţia căţei albi, drăgălaşi, foarte
probabil Bolognese. Pentru a-i
ajuta pe cei care doresc ca şi
propriii lor câini să se numere
printre vedetele unui astfel de
show canin, iată câteva aspecte
de bază de care trebuie să ţinem
seama în cadrul procesului de reproducere, creştere şi selecţie a
exemplarelor destinate prezentărilor de expoziţie:
1) Păstrarea expresiei fine a capului caracteristică acestei rase;
2) Păstrarea raporturilor corporale şi a formei pătrate a corpului;
3) Asigurarea stabilităţii articulaţiei genunchiului şi, implicit, a unei
stări de sănătate deplină;
4) Îngrijirea profesională a părului.
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TECKEL

Despre “bursucar”, cu dragoste
de Anca Zoe Georgescu

N

efiind cercetător în arhive, îţi trebuie o doză
considerabilă de naivitate să crezi că poţi spune despre
rasa Teckel altceva decât găseşti pe
internet, cu o excepţie: experienţa
personală. Aşa că o să scriu despre
câinele meu, Hor, un Teckel care a
împlinit zece ani chiar în ziua în care
am uitat că e ziua lui. Dacă aş fi ţinut minte şi dacă aş vorbi cu câinii
aşa cum vorbesc cu oamenii, i-aş fi
spus ceea ce îi spun în gând, ştiind
sau neştiind, de fiecare dată când
mă uit la el: „Hor, îţi mulţumesc pentru cei mai frumoşi şi mai bogaţi
zece ani din viaţa mea.”
Desigur, iniţial n-a fost aşa.
La început am ştiut că există câine
şoricar, cu blană galben-aurie, ager
şi nostim şi mi-am dorit unul. L-am
primit. Aşa am aflat că şoricarul nu
are nimic de-a face cu şoarecii. Cuvântul “Teckel” s-a răsucit cumva
din “Dachshund” şi asta înseamnă
în germană „câine bursucar”.
Nici auriul nu-i o regulă… de
aur. Teckelul poate să fie negru de
tot, negru cu pete castanii deasupra
ochilor, pe părţile laterale ale botului
şi pe buza de jos, pe partea interioară a urechilor şi pe labe; poate
să mai fie roşcat, galben-auriu sau
mistreţiu, adică un scandal frumos
de alb-gri-negru-maro, cu barbă şi
sprîncene stufoase. Părul Teckelului
e de trei feluri: ori scurt şi neted ca
al lui Hor, ori lung şi puţin cârlionţat
spre vîrfuri, ori aspru şi tare ca o
perie de haine şi ăla se cheamă Teckel sârmos.

Standardele rasei
Dacă vă gândiţi să-l duceţi la
expoziţii şi concursuri - adică să vă
duceţi pe dumneavoastră acolo,
pentru că… serios, câinii nu-nţeleg
nimic din asta -, aflaţi că Teckelul
dumneavoastră perfect acasă are
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• Hor, un Teckel imperfect pentru chinologi, desăvârşit pentru musafiri
o mulţime de defecte în public. Arbitrii chinologi nu-l vor medalia pe Teckel dacă nu-i exact aşa:
Aspect general. Teckel standard: circumferinţa toracică peste
35 cm. Teckel pitic: circumferinţa
toracică între 30-35 cm, măsurată
până la vârsta de 15 luni. Teckel iepurar (Kaninchen): circumferinţa toracică până la 30 cm, măsurată
până la 15 luni. Scund, cu picioare
scurte, musculos, dar nu exagerat,
cu ţinută mândră, nici greoi, nici fluturaş.
Corp. Gât musculos, puţin
curbat pe ceafă, spinare în linie
dreaptă sau doar puţin curbată spre
spate, torace puternic şi proeminent, suficient de încăpător pentru

inima şi plămânii bine dezvoltaţi,
abdomenul supt uşor.
Cap. Alungit, în formă de pană, cu sprâncene bine desenate.
Maxilare bine clădite, cu 43 de dinţi
şi muşcătura în foarfecă. Ochi ovali,
de la căprui la brun închis. Urechile
trebuie să fie ataşate sus şi spre
spate pe toată lungimea, frumos rotunjite la vârfuri şi foarte mobile. Se
pare că nu-i frumos din partea lor
să fie înguste, ascuţite sau în pliuri.
Membre. Rămân paralele în
timpul mersului, nici prea depărtate
nici prea apropiate, nici în formă de
x, nici în formă de o. Deplasarea e
energică, coada în mişcare e purtată uşor în jos. Coatele n-au voie să
fie răsucite nici spre înăuntru, nici
iulie - august 2012

spre înafară.

Comportament
şi personalitate
Ce face Teckelul? Face oamenii fericiţi - cu condiţia să nu aparţineţi umanoizilor care-l consideră caraghios şi îl strigă “Baterie”,
“Supozitor”, “Tramvai”, “Şobolan”
sau „Crenvurşt”. Deci dacă nu vă
vine să râdeţi de el, ci cu el, Teckelul
face o mulţime de lucruri.
În secolul XV, în Germania era
folosit la hăituit şi vânat bursuci. Să
vă spun ce şi cum vânează Hor:
orice fiinţă mică şi cu prietenie.
Aleargă pisici şi încetineşte dacă le
ajunge, ca să fie goana mai lungă
şi distracţia mai mare. Dacă pisica
nu-i fricoasă, dacă se opreşte şi se
lasă cercetată, Hor face ochii mici
şi umezi, pupă mustăţi şi se uită
dulce, într-o dungă. Odată s-a întâlnit cu un şobolan, nu mai văzuse
aşa ceva şi a fost foarte vesel şi
prietenos, spre groaza oamenilor
care priveau scena şi dezaprobau
prezenţa şobolanului agale plimbător pe lângă blocuri. Să vă spun că
mai vânează şi muşte pe care le
mănâncă cu plescăituri ar fi adevărat, dar răsuflat. Oricum, puteţi trage
concluzia că Teckelul e energic, vesel, curios de tot şi foarte atent, agil
şi mult mai puternic decât lasă să
se vadă.
Hor repară şi primeşte oaspeţi. Orice meşter cu geantă de lucru vine în casă, nu scapă neajutat.
A reparat aşadar maşina de spălat,
a schimbat becuri şi neoane, a înlocuit ţevi şi a văruit. Orice lucru nou
apare în casă trebuie controlat,
orice activitate neobişnuită trebuie
susţinută. Orice musafir primeşte
papuci. Dacă nu sunt papuci, musafirul se poate încălţa şi cu bocancii găzdoiului sau balerinii găzdoaiei,
important e ca omul să fie bine primit, deci va primi de la Hor orice se
găseşte de-ncălţat. Odată plecat,
musafirul va auzi în spatele uşii
nişte plânsete clare, dar moderate,
din categoria “La revedere, mai treceţi pe la noi!”. Teckelul e deci un
câine foarte prietenos şi sociabil,
iulie - august 2012

iar eu cred că îşi consideră stăpânii
nişte parteneri de cursă lungă pe
care îi respectă şi cărora li se supune dacă-i musai, dar care nu se
compară cu farmecul oferit de orice
cunoştinţă nouă.
Hor predă. Pe mine m-a învăţat curajul, onoarea şi demnitatea
într-o lecţie succintă, de câteva minute. A urmărit un câine-doamnă cu
chef de iubit pe care o mai urmărea
un câine mare, cu scopuri identice.
S-au bătut. Diferenţa de forţă era
copleşitoare. N-a contat, Teckelul nu
are habar că e mic. Nu se mai vedeau câinii, se vedeau doar vârtejuri
de praf. La un moment dat s-au oprit.
Hor nu mai avea suflu şi sângera.
N-a fugit, n-a scos un sunet, s-a uitat
la adversar cu capul plecat, s-a uitat la
mine mândru şi eu la el ş-atât. Am
plecat, eu inexplicabil fericită, el
şchiopătând amarnic. În concluzie,
Hor în particular şi Teckelul în general e un câine perfect, la a cărui perfecţiune nici nu vă puteţi gândi până
nu îl aveţi în preajmă. Un caracter
impecabil şi o personalitate cu
nuanţe infinite, o tandreţe nelipicioasă şi o frumuseţe rafinată, alături de un temperament care e uşor
de condus, niciodată supus.

Cu Teckelul la veterinar

Cea mai mare spaimă a proprietarului de Teckel e discopatia
intervertebrală. Un câine energic,
vesel şi curios greu poate fi oprit să
sară, iar un Teckel care sare (din
şi în pat, pe scări etc.) înseamnă
tratamente îndelungi, operaţii riscante şi multă suferinţă. Discopatia nu înseamnă doar durere, ci şi
pareză sau paralizie. Tratamentul
medicamentos nu face decât să
aline temporar durerea, iar tratamentul cu laser este rar practicat
la noi şi costisitor. Alte probleme:
cataractă, diabet, afecţiuni dermatologice şi probleme dentare, mai
ales la câinii bătrâni.
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OGAR AFRICAN

Câinii tuaregilor din Azawakh
de Lupkovics Gellért

G

rupul Azawakh cuprinde toţi ogarii orientali:
ogarul afgan, saluki
(ogarul persan), sloughi (ogarul arab), precum şi acele rase care nu
sunt încă recunoscute de către FCI:
tazi, tajgan, pashmi, mudhol - şi
care au origine cunoscută de mii de
ani. Numele derivă din denumirea
văii cu o suprafaţă de 40 kilometri
pătraţi şi cu o lungime de câteva
sute de kilometri care cuprinde regiunile Mali, Burkina Faso şi Niger
(întrucât aceste suprafeţe nu se pot
delimita oficial, vorbim mai degrabă
de regiuni decât de ţări).
Această rasă reprezintă rezultatul selecţiei dirijate a tuaregilor
nomazi care trăiesc în valea respectivă, prin intermediul lor exemplare
de ogari Azawakh ajungând ulterior
şi în Europa. Principalul motiv pentru care sunt crescuţi aceşti câini îl
reprezintă apărarea turmelor de
animale şi a adăposturilor, dar de
asemenea şi vânătoarea.

Istoria europeană
Primele exemplare de Azawakh au fost înregistrate oficial prin
anii ’70, iniţial în fosta Iugoslavie şi
în Franţa (regiunile Gao, Lara, Toboro, Adignaz, Aourak). Ulterior,
Franţa a devenit ţara adoptivă a
acestei rase, aici luând naştere primul cuib, iar cinci ani mai târziu ea
s-a extins în Cehia (Faranda Bohemia) şi Germania (Aulad Al Sahra).
Pe parcursul evoluţiei sale
europene, această rasă a devenit şi
mai elegantă şi mai impunătoare
decât era, fără a ajunge însă niciodată cu adevărat la modă, în parte
şi din cauza firii mai dificile care caracterizează exemplarele din această rasă.
Azawakh este un câine mai
mult înalt decât lung - se aseamănă
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cu poziţionarea la laterala mai scurtă a unei cărămizi - în comparaţie
cu saluki (ogarul persan) cu păr
scurt, respectiv cu sloughi deja
menţionat. În parte şi pentru că în
Europa au pătruns iniţial doar exemplarele de culoare gri-nisip, respectiv roşcat, celelalte varietăţi
coloristice sunt acceptate mai greu
de comunitatea crescătorilor europeni. Varietatea dungată a fost în
cele din urmă recunoscută, dar FCI
(Federaţia Chinologică Internaţională) nu recunoaşte nici în prezent
culorile negru, respectiv alb predominant, deşi expediţiile în regiunile
de origine ale rasei au dovedit că
astfel de exemplare au aceleaşi

însuşiri anatomice şi corespund în
totalitate standardului rasei.
De-a lungul evoluţiei sale, rasa a dezvoltat trei linii diferite. Una
mai robustă, corespunzătoare cu
cea iugoslavă, una fină, cu osatură
mai subţire, corespunzătoare celei
franceze, şi cea africană veche
(aceşti câini sunt de obicei mai mici
şi nu au conformaţie anatomică
standardizată - pentru că nu sunt
câini selecţionaţi pentru show).
Azawakh a fost recunoscută
oficial de FCI în 1980, cu ocazia
expoziţiei mondiale de la Verona,
dar numărul de exemplare deţinut
de crescători nu a fost niciodată
unul foarte mare, astăzi, pe plan
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mondial, fiind înregistrate aproximativ 6.000 de exemplare. Rasa nu
este recunoscută pe continentul
american şi nici în Australia şi nici
nu poate participa la concursurile
Crufts.
Azawakh este cel mai lent
dintre toate tipurile de ogari orientali, dar în timp ce confraţii săi de
origine continentală se odihnesc la
umbră după un concurs, ogarii Azawakh se agită pe marginea terenului chiar şi la temperaturi de 30 de
grade Celsius în aşteptarea etapei
următoare.

Cui i se recomandă
această rasă?
Exemplarele de ogar Azawakh sunt animale puţin timorate,
foar te circumspecte. De altfel, în
cadrul concursurilor canine, aceasta este singura varietate de ogar la
care este permisă reţinerea. Şi asta
deoarece este altfel practic imposibil să fie stăpâniţi pentru ca arbitrul
să le poată verifica dinţii sau testiculele - masculii atacând adesea în
asemenea situaţii. Dar cu o muncă
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susţinută şi cu multă dăruire, ogarii
Azawakh pot fi învăţaţi cum trebuie
să se comporte pentru a se dovedi
demni de eleganţa pe care le-o degajă alura.
Prin urmare, aceşti câini sunt
recomandaţi pentru medii echilibrate, liniştite, pline de afecţiune.
Dacă este obişnuit de mic, ogarul
Azawakh va suporta orice alte animale în mediul său, dar nu este indicat să fie crescut în preajma copiilor
mici, mai ales din cauza compor tamentului imprevizibil. Chiar dacă
se pot observa câteodată exemplare care sunt foarte blânde faţă de
străini, nu trebuie omis că nu acesta este comportamentul lor obişnuit.
Un Azawakh iese din zona de
confort termic la o temperatură de
sub 17°Celsius, de aceea nu este
indicat să fie ţinut afară toamna
târziu sau iarna. Nu-i place apa şi
chiar la temperaturi caniculare îi
ajung câteva înghiţituri pentru a-şi
potoli setea (este capabil să-şi dilueze sângele şi să se răcorească
cu urechile sale mari).
În Africa natală, accesul la ali-

mente bogate în proteine este substanţial redus, atât pentru oamenii
acelor locuri, cât şi pentru animale,
astfel că aceşti câini nu trebuie să
aibă un aport proteic mai mare de
20%. Pe meleagurile de origine,
acest lucru este asigurat de obicei
prin dieta bazată pe lapte de capră,
dar alimentul lor preferat îl reprezintă o specie de moluşte cu cochilie, acestea asigurându-le aportul
de proteine necesar.
Datorită acestor particularităţi în modul de hrănire, în Europa
sunt disponibile diferite tipuri de alimente special adaptate nevoilor
acestor câini. Este, de asemenea,
important ca ogarii să nu primească
niciodată adaos de calciu în alimentaţie, deoarece orice aport excedentar le-ar putea dăuna osaturii şi
articulaţiilor.
Ogarul Azawakh este un câine foarte ataşat şi fidel stăpânului
său, un animal pentru care căldura
căminului (bineînţeles sub pătură,
lipit de stăpân) şi mediul echilibrat
sunt cele mai importante, dar care
nu ne va face de ruşine nici la expoziţii şi nici pe pistele de concurs.
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CACIB & CACIB OPEN

„Expresul” Papito, BIS în Cluj-Napoca
de Raluca Ciceu

C

luj-Napoca, soare. Blana coafată rezistă. La
peste 30 grade Celsius
- căldură mare, mon cher! - câinele
se autoventilează scoţând limba de
un cot. Sufocantă cu gheaţă, anomalie meteo, aşa a fost atmosfera
la Napoca Dog Show 2012, eveniment organizat de Asociaţia Chinologică Napoca. Timp de două zile, în
9 şi 10 iunie, s-a trăit la extreme - ziua
caniculă, seara... ploaie cu grindină!
Însă în pofida vremii, sute de crescători de câini au participat la evenimentul ce şi-a câştigat renumele de
„Cea mai mare expoziţie canină din
România” - prezenţa preşedintelui
de onoare al Asociaţiei Chinologice
Române, Emeric Bogdan, un venerabil şi reputat vânător şi chinolog, a fost
încă un argument în acest sens.
La fel de numeroşi au fost şi
spectatorii, însă unii, care au profitat de popularitatea evenimentului
pentru a încerca să-şi vândă câinii,
au dovedit inconştienţă, lăsându-şi
patrupedele în maşini cu geamuri
închise, transformate în cuptor. Organizatorii au făcut apeluri repetate
pentru ca situaţia cauzată de „comercianţi” să fie remediată, aceştia
fiind avertizaţi la microfon că, dacă
nu-şi vor eliberează câinii, se va acţiona în forţă pentru eliberarea lor,
ceea ce s-a şi întâmplat în cazul

Supreme BIS Napoca Dog Show 2012: Ringmaster Papito
unui proprietar. Evident a urmat şi
scandalul, cu „arbitrajul” poliţiştilor
şi tot tacâmul aferent. Trecând peste respectivul incident, sărbătoarea
canină de la Cluj-Napoca a fost în-

Arbitrii competiţiei
În ringurile organizate la concursurile CAC şi 2xCACIB Cluj (nouă în
prima zi, şapte în ziua a doua), cei
peste 1.000 de câini competitori au
fost jurizaţi de arbitri: Tanya Ahlam
Stockmari (Finlanda) - aflată la primul
arbitraj în România -, Francesco Cochetti (Italia) - unul dintre cei mai mari
crescători de Chihuahua din lume, recunoscut ca fiind un arbitru extrem de răbdător -, Korozs Andras (Ungaria)
- preşedintele Asociaţiei Chinologice din Ungaria -, Igor Selimovic (Croaţia)
- un distins crescător de câini din rasa Boxer -, Marino Pietro (Italia),
Petru Muntean (România), Sorin Dragomir (România), Viktor van Raamsdonk (Olanda) şi Dieter Hoffman (Germania).
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frumuseţată de aprecierea spectatorilor, preponderent copii, ce s-au
bucurat şi au aplaudat straşnic la
intrarea câinilor în ringuri.

Particularităţi
Preşedintele asociaţiei organizatoare, Asociaţia Chinologică Napoca, Remus Nicula
(în foto), a subliniat
amploarea manifestării spunând că „sunt
peste 500 de par ticipanţi la fiecare expoziţie şi sunt trei astfel de evenimente”. La capitolul „Premii în afara
concursului”, amintim (ştiţi, „Piedică-n calea uitării”): „Proprietarul cel
mai pasionat” (câştigat de un gălăţean) şi diploma acordată lui Ciprian
iulie - august 2012

Cordoş, instructor la şcoala Dog
Master, care a fascinat publicul cu
demonstraţii de dresaj. De asemenea, la show-ul de dog-dancing, am
remarcat prestaţia lui Bailey, un
Beagle devenit celebru după participarea la emisiunea „Românii au talent”. Dacă la „speciale” Junior Handling, unde a fost jurizată priceperea
handlerilor de o şchioapă, a stârnit
pasiuni nebănuite, concursul de perechi a încântat prin prezenţa unor
exemplare de execepţie din rasele
Labrador şi Ciobănesc Românesc.
Festivităţile de premiere au fost prezentate de Petru Muntean, unul dintre cei mai importanţi arbitri chinologi din România - festivitatea de
premiere Best in Show CACIB din
prima zi a competiţiei s-a desfăşurat
în nocturnă şi a fost urmată de tort
şi şampanie, ca la marile competiţii.

Câştigătorul
Dublu Best in Show CACIB
(Certificat de Aptitudini pentru Campionat Internaţional de Frumuseţe)
şi Supreme Best in Show au fost
câştigate de Papito, un American
Staffordshire Terrier de doar 11 luni,
care încă se antrenează zilnic, şi
care-i aparţine clujeanului Eduard
Adrian Aştilean. Învingătorul de la
Cluj-Napoca provine dintr-o familie
cosmopolită, tatăl fiind Lobotown
Puppy - un „american” crescut în
nordul Italiei şi considerat de Bill
Peterson, proprietarul celei mai importante canise de American Staffordshire Terrier din lume (Willynwood din Fort Myers, Florida - SUA,
cu o experienţă de 52 de ani în domeniu), ca fiind „cel mai bun mascul
Amstaff din Europa” - şi frumoasa
„brunetă” Ringmaster Black Diamond, născută în SUA şi crescută
în România. Papito, cel căruia la Cluj
i s-ar fi putut cânta „The winner takes it
all”, e poreclit „Expresul” şi provine
din canisa Ringmaster, situată la 15
km de Deva şi aflată în proprietatea
lui Marius Nedelcu. „Din momentul
în care ajungi stăpân de Amstaff,
vei rămâne toată viaţa stăpân de
Amstaff. Dincolo de muşchi şi forţă,
Amstaff-ul este un companion
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Best in Show Romanian Breed

În clasamentul celui mai frumos ciobănesc românesc din cadrul
CAC (9 iunie), locul I i-a revenit lui Arcus (în foto), un Ciobănesc Românesc
Carpatin - proprietar Călin Ruşan, celelalte locuri pe podium fiind ocupate
de Coran de Buffal (Ciobănesc Românesc de Bucovina) - locul II, proprietar
Vasile Claudiu Opre - Fire in My Eyes Apuseni (Ciobănesc Românesc Mioritic) - locul III, proprietar Marius Florin Pop.
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desăvârşit, un câine tenace,
curajos, loial şi iubitor care ar
face orice pentru stăpânul
său”, este de părere Marius
Nedelcu.
În afara „câştigătorului
suprem”, Papito, calităţile câinilor şi perseverenţa şi pasiunea stăpânilor au făcut din Na-

poca Dog Show 2012 o reuşită, pentru că adevăraţii profesionişti nu renunţă - mereu versiunea învingătorilor intră în
istorie. Au fost patrupede fericite, proprietari mândri, organizatori încântaţi şi public impresionat, toţi promiţându-şi o
nouă întâlnire, în 2013.

CLUJ CACIB 09.06.2012
Rasa

Numele câinelui

Proprietar

BRUNO VON DAMORA

Simina Radu

BON BON AU CHOCOLAT NOIR-N
RINGMASTER PAPITO ASTILEAN

Alessandro Campolmi
Eduard Adrian
Adriana Ilie

Short-haired German Pointer

EISENDACHS KAPPA
DE KANER'S WOLVERINE
REVENGE
GOD'S GRACE FROM SACRED
GARDEN
SZAFIR Z CZARNEGO DWORU

Antal Zsombor Istvan

Labrador Retriever
Bichon Frisé
Greyhound
Labrador Retriever
Wire Fox Terrier
Dachshund Standard Wire-haired

A-RAY SPIRIT OF DACICA
VICTORIE'S PINA COLADA-SUA
SOBERS QUADRILLE
TOLMAI-TOTH ZAFIRA
MISTERIOSO SENOR BROWN
DELAWARE JASPER

Dana Dobrincu
Diana Lazar
Natalia Ghegusova
Gabriel Moldovan
Alessandro Campolmi
Monica Moldovan

ciobanesc romanesc de carpatin

BUCUR

Daniel Balaban

FCI 1
FCI 2
FCI 3

German Shepherd Dog,
short-haired
Miniature Schnauzer Black
American Staffordshire Terrier

FCI 4

Dachshund Standard Wire-haired

FCI 5

American Akita

FCI 6
FCI 7
FCI 8
FCI 9
FCI 10
BIS BABY
BIS PUPPY
BIS VETERAN
BIS ROMANIAN
BREED

Dalmatian

BIS JUNIOR
BIS

Bichon Frisé
American Staffordshire Terrier

ROYAL FRISE DONNA DREAMS
COME TRUE
RINGMASTER PAPITO ASTILEAN

Augustin Ionescu
Iryna Andreieva

Diana Lazar
Eduard Adrian

CLUJ CACIB 10.6.2012
Rasa

Majorca Mastiff
American Staffordshire Terrier

FCI 4

Dachshund Standard
Wire-haired

FCI 5
FCI 6
FCI 7
FCI 8
FCI 9
FCI 10
BIS BABY
BIS PUPPY
BIS VETERAN
BIS ROMANIAN
BREED
BIS JUNIOR
BIS
SUPREME BIS
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Australian Shepherd

FCI 1
FCI 2
FCI 3

Numele câinelui

Proprietar

HEATHERHILL DAZZLE ONE OR
ANOTHER
ODYSSEUS R.J.OSANNA
RINGMASTER PAPITO ASTILEAN

Iryna Andreieva
Eduard Adrian

EISENDACHS KAPPA

Adriana Ilie

Shimik Regev

Wire Fox Terrier

CLONROOT THAT'S MY BOY AT
MELODOR
FONTEPOSCA POPSTAR
SZAFIR Z CZARNEGO DWORU
FREE STYLER FISO ROYAL
HOUSE
VICTORIE'S PINA COLADA-SUA
SOBERS QUADRILLE
GORAKAZBECK CHIVAS REGAL
LAKI'S PRIDE BRAVEHEART FOR
ST.FLORIAN
MISTERIOSO SENOR BROWN

Alessandro Campolmi

ciobanesc romanesc de Carpatin

ARCUS

Calin Rusan

American Staffordshire Terrier
American Staffordshire Terrier
American Staffordshire Terrier

RINGMASTER PAPITO ASTILEAN
RINGMASTER PAPITO ASTILEAN
RINGMASTER PAPITO ASTILEAN

Eduard Adrian
Eduard Adrian
Eduard Adrian

American Akita
Beagle
Short-haired German Pointer
Golden Retriever
Bichon Frisé
Greyhound
Caucasian Ovtcharka
American Staffordshire Terrier

Laura Ciuleanu
Ildiko Koszorus
Antal Zsombor Istvan
Moraru Valentin
Lazar Diana
Natalia Ghegusova
Aurora Mincu-Gaura
Iulian Dinescu
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ARHIVĂ

Supravieţuitorii de pe Titanic
• Mit şi adevăr despre animalele de companie aflate la bord în 1912
de Dragoş Tudose

L

a comemorarea a 100
de ani de la scufundarea
Titanicului, aproape fiecare amănunt a fost explorat şi analizat: icebergul, bărcile de salvare
insuficiente, orchestra care a cântat
până în ultimul moment, eroii care
s-au sacrificat pentru a-i salva pe
alţii. Însă mai există aspecte rămase-n umbra tragediei, printre
care animalele de companie ce se
aflau la bordul imensului pachebot.
Ca multe alte poveşti, există
o serie de mituri cu privire la animalele de companie de pe Titanic.
Conform mărturiilor, la bord au fost
între nouă şi doisprezece câini, un
canar galben, un purcel - pe atunci
exotic animal de companie - şi
Jenny, pisica navei, cu puii ei. Au
existat şi anumite păreri conform
cărora ar mai fi fost şi alte animale
la bord, care ar fi aparţinut călătorilor de la clasa a II-a şi a III-a - fapt
puţin probabil, având în vedere că
pentru un animal de companie proprietarul trebuia să plătească jumă-

În salonul de lux
de la bordul Titanicului
trona statuia zeiţei Artemis,
protectoarea animalelor.
În dramatismul dimineţii de
15 aprilie 1912, ruga ei
a reuşit să salveze câteva din
animăluţele aflate la bord.
tate din preţul biletului, cheltuială
extravagantă, pe care doar pasagerii de la clasa I şi-o permiteau. Aşa
că, din motive obiective, ne vom referi doar la animalele a căror existenţă a fost dovedită.
La începutul secolului XX,
companiile de transport maritim au

construit vapoare tot mai mari, în
scopul de a face cât mai mulţi bani
din transportul valului de imigranţi
spre America. Evident, cantitatea
mare de alimente de la bord atrăgea un număr foarte mare de rozătoare. De exemplu, despre Titanic
se crede că ducea la bord o populaţie estimată la 2.000 de... şobolani („îmbarcaţi”, evident, clandestin), care s-au scufundat odată cu
pachebotul. Pe de altă parte, companiile de navigaţie au încercat să
extermine coloniile de rozătoare de
la bordul vaselor lor prin aducerea
de pisici la bord. În cazul Titanicului,
există mărturia stewardesei Violet
Jessop - una dintre supravieţuitoare
- care a scris în memoriile sale despre pisica Jenny şi puii ei, fără a
menţiona însă ce s-a întâmplat cu
felinele.

Supravieţuitorii
În privinţa câinilor aflaţi la
bord, lucrurile sunt învăluite în mister şi, cel puţin într-un caz, într-o

aură eroică. Există însă mărturii
care conduc la concluzia că la bord
ar fi călătorit până la 12 câini, toţi
aparţinând pasagerilor de la clasa
I. Dintre aceştia, doar trei au supravieţuit cu certitudine - unele surse
menţionează şi un al patrulea patruped supravieţuitor, dar povestea
sa nu e confirmată întru totul.
Cei trei supravieţuitori au fost:
pechinezul Sun Yat Sen al domnului
Henry Harper, salvat în barca 3; o
femelă de pomeranian numită Lady,
deţinută de miss Margaret Hays,
care a scăpat în barca 7; un mascul
de pomeranian, deţinut de Elizabeth
Barrett Rothschild, salvat în barca
6. Toţi trei erau câini de rasă mică
şi au fost înveliţi în pânze, astfel încât ofiţerii ce supravegheau urcarea
în bărcile de salvare au crezut că
este vorba de copii foarte mici.
Al patrulea supravieţuitor, Rigel, un Terra Nova negru, după alţii
un Saint Bernard, a făcut obiectul
unei masive mediatizări. Din păcate,
datele oficiale pun sub semnul întrebării existenţa acestui câine-erou.
iulie - august 2012

Conform mărturiilor, Rigel era câinele lui William McMaster Murdoch,
prim ofiţer pe Titanic, iar povestea
sa, reală sau nu, este emoţionantă.
Câinele, fiind de talie mare, nu a
fost luat de nici o barcă de salvare,
astfel că a fost nevoit să înoate timp
de trei ore în apa îngheţată, până
când a ajuns în apropierea Carpathiei, nava venită în ajutorul supravieţuitorilor de pe Titanic.
Conform mitului, nava Carpathia era pe punctul de a strivi una
din bărcile de salvare ai cărei ocupanţi, prea îngheţaţi, obosiţi şi traumatizaţi, nu au mai avut puterea de
a striga pentru a-şi semnala prezenţa. În acel moment, Rigel a început să latre foarte tare, alarmând
echipajul de pe Carpathia şi evitând
astfel un nou dezastru. În finalul poveştii, se spune că Jonas Brigg, unul
din marinarii Carpathiei, l-a salvat
pe eroicul câine şi l-a adoptat. În
fine, mai există şi mărturia unui pasager (domnul Norris) care şi-a
amintit că a văzut în apă, lângă
barca în care se afla, un buldog pe
care, ulterior, l-a tras în barcă. Din
păcate, nu s-au putut găsi alte referinţe pentru a stabili realitatea acestei mărturii.
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Cei mai puţin norocoşi
Alţi câini nu au fost la fel de
norocoşi. Iată câteva din poveştile
câinilor ce şi-au găsit sfârşitul în tragedia Titanicului. Bancherul Robert
Williams Daniel (27 de ani) călătorea împreună cu buldogul său favorit, Pycombe. Bărbatul a fost salvat
din apa îngheţată de o barcă şi, ulterior, a făcut o cerere către societatea de asigurare pentru suma de
750 de dolari drept răscumpărare
pentru câinele său.
Alt pasager, doamna Edith
Russell (Rosenbaum), îşi aminteşte
că, la foarte scurt timp de la accident, a auzit un scâncet care venea
dintr-o cuşetă vecină - se pare că
era vorba chiar despre cîinele căpitanului Edward Smith, un ogar rusesc pe nume Ben. Într-un interviu
acordat în 1996, ea a povestit că a
intrat şi a găsit un câine foarte speriat: „L-am luat şi l-am pus în pătuţul
lui. Câinele era foarte ascultător şi
stătea şi se uită la mine cu multă
încredere. Am ieşit şi am închis uşa.
Nu ştiam atunci că ne aflăm în mare
pericol. Dacă aş fi ştiut, probabil că
l-aş fi luat cu mine”.
Colonelul John Jacob Astor şi

Căpitanul Edward John Smith
şi Ben, ogarul rusesc
tânăra sa soţie, Madeleine, au avut
un câine din rasa Airedale Terrier,
Kitty. Colonelul şi câinele şi-au găsit
sfârşitul în catastrofa Titanicului, dar
soţia sa, care era însărcinată, şi servitoarea acesteia au supravieţuit.
Numele colonelului se leagă de o

altă poveste, conform căreia ofiţerul
ar fi eliberat câţiva câini ce se aflau
închişi în cuşti, dar această poveste
nu e confirmată de mai multe surse.
De asemenea, la bord ar fi fost şi
un căţel din rasa chow-chow, aparţinând brokerului Harry Anderson
(47 de ani). Anderson a scăpat în
barca 3, dar câinele său nu a supravieţuit. S-a înecat şi un câine de
talie mică, rasă necunoscută, numit
Frou Frou, animalul de companie al
pasagerei Helen Dickinson. Se pare
că familia Dickinson a procedat la
fel ca mulţi alţi pasageri, care au
crezut că e doar o alarmă şi nimic
grav nu se poate întâmpla: au lăsat
câinele în cabina lor, atunci când
au mers pe punte. William Ernest
Carter, din Philadelphia, a avut doi
câini la bord. Se crede că unul a
fost din rasa King Charles Spaniel,
în timp ce al doilea a fost un Airedale Terrier. Ambii câini s-au înecat.
În documentele vamale mai apare
şi câinele avocatului William Crothers Dulles, care s-a înecat împreună cu stăpânul său - şi alţi câini
care au rămas în cuşete.

Legenda cu purcelul... muzical
Tragediei de pe Titanic i-a supravieţuit şi un
canar, deţinut de domnul
Meanwell. În plus, la bordul Titanicului s-ar fi aflat
şi un excentric animal de
companie, un… purcel, pe
nume Maxixe, care era talismanul unui cunoscut
designer vestimentar, Edith Louise Rosenbaum,
cunoscută sub numele
Edith Russell (în foto). Povestea, apărută recent într-un best-seller de peste
ocean, spune că Edith nu
voia să se urce în barcă,
nevrând să se despartă
de ”animalul” ei preferat.
Mâna destinului s-ar fi
materializat însă în acţiunea unui marinar de pe punte care, crezând că ascuns între pături este
un copil, l-a apucat şi l-a aruncat într-o barcă. Imediat Edith a sărit şi ea
în barcă, salvându-se amândoi. Adevărul, confirmat ulterior de creatoarea
de modă, era că „purcelul” era de fapt o jucărie muzicală.
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VIZSLA MAGHIARĂ

„Lassie” de Budapesta
de Füzesiné Szegvári Zsuzsa

V

izsla maghiară (sau bracul unguresc) este o
rasă de câine de vânătoare ajunsă simbol naţional între
iubitorii de animale din ţara vecină.
Mai mult, Vizsla este personajul
principal într-o serie de emisiuni documentare pe teme despre natură
difuzate la televiziunile maghiare,
având, de asemenea, un rol central
în numeroase opere pe teme cinegetice (şi nu numai) din literatura
maghiară. Recent, autorităţile au
botezat o stradă din Budapesta cu
numele acestui câine, ba există
chiar o localitate cu acest nume în regiunea maghiară Nógrád. Pe scurt,
printre crescătorii de câini din ţara
vecină, Vizsla se bucură de celebritatea, dragostea şi respectul de care se
bucură Ciobănescul Mioritic la noi...
De altfel, în Ungaria e greu de
crezut că poţi întâlni pe cineva care
să nu recunoască rasa la simpla
vedere a câinelui. Însă care este cea
mai autorizată voce pentru a spune
povestea acestei rase, dacă nu şeful
clubului naţional de Vizsla maghiară
din Ungaria, OMCC. Aşa că, pe priniulie - august 2012

cipiul „Tot ce e mai bun pentru cititorii revistei petzoom”, Füzesiné
Szegvári Zsuzsa, preşedinte OMCC,
vă spune istoria şi caracteristicile acestei rase atât de apreciate.

Puiul de Vizsla,
„expertul în canapele”
Sub aspectul recunoaşterii internaţionale, Vizsla este o adevărată
„Lassie” de Budapesta. Dacă li se
cere să identifice trei caracteristici
de bază, definitorii, ale acestei rase,
crescătorii de Vizsla maghiară aleg
la unison: dragostea necondiţionată
faţă de stăpân, inteligenţa (viclenia)
şi energia inepuizabilă.
Aceiaşi crescători ne aver tizează însă că... popularitatea îşi are
preţul ei, tinzând să idealizeze trăsăturile „vedetelor” pe care le propune. Vizsla nu face excepţie, aşa
că aceia care îşi aleg ca animal de
companie un câine din această rasă
doar pe baza secvenţelor „hollywoodiene” din serialele televiziunii maghiare ar trebui să se considere
avertizaţi. Uneori, acest căţel, care

este considerat simbol naţional în
Ungaria, se poate dovedi a fi un
adevărat „drăcuşor” căruia i s-au
lipit cu bandă adezivă aripioarele
de „sfânt”. La vârstă mică, puiul de
Vizsla cere multă atenţie şi preocupare din partea stăpânului. Altfel, lăsat de capul lui, în lipsă de ocupaţie,
căţelul îşi va manifesta din plin instinctul de câine de vânătoare: va
ataca, răvăşi şi distruge obiectele
din gospodărie (zgâriind şi muşcând
obiectele de piele - câinele Vizsla
mai e denumit de aceea în glumă
printre crescători şi „expertul în canapele”), va zgâria uşile, va săpa
grădina etc. Prin urmare, câinele trebuie educat în mod corespunzător
încă de la vârstă mică, altfel va crea
probleme majore pentru crescător.

Printre cele mai populare
rase din lume
Vizsla e o rasă care (la fel ca
şi cealaltă celebră rasă ungurească,
Komondor/Puli - prezentată în
numărul trecut) se bucură de o
largă recunoaştere internaţională.
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Câinele de vânătoare maghiar este
prezent de câteva zeci de ani în numeroase canise din mai toate ţările
recunoscute ca „mari puteri” chinologice: SUA (Vizsla e catalogată aici
între primele 50 dintre cele mai populare rase de câini), Marea Britanie
(unde rasa este prezentă într-un număr însemnat), de asemenea Germania, Olanda, ţările scandinave şi
cele din Europa Centrală, unde creşterea exemplarelor de Vizsla este
deja tradiţie.
Palmaresul câinilor de vânătoare maghiari este şi el de-a dreptul impresionant, Vizsla făcând par te dintre cele mai premiate rase BIS
(„Best in Show” - vedeta expoziţiei
la concursurile canine). De fapt, rasa Vizsla maghiară a ajuns atât de
„internaţională” încât la unele concursuri canine sunt premiate exemplare care, în ţara de origine, ar fi
considerate întrucâtva în afara standardului rasei.
Crescătorii maghiari insistă
însă asupra faptului că un câine
Vizsla, în afara aspectului corporal
specific oricărui câine de vânătoare,
trebuie să menţină şi un temperament caracteristic acestei rase pentru a putea fi considerat un exemplar conform standardului.
Pentru păstrarea acestor caracteristici, OMCC, respectiv Clubul
Vizsla maghiară, are drept sarcină
principală păstrarea, pe lângă aspectele constitutive, şi a capacităţilor temperamentale originale ale rasei în cadrul unei vânători, deoarece
vânătoarea este cea care a şlefuit
această rasă, aducând-o la statutul
şi valoarea unui adevărat diamant
canin.

Caracteristicile rasei
În primul rând, Vizsla are o
capacitate foarte bună de adaptare
la condiţiile de mediu şi nu numai.
Rezistă foarte bine în orice condiţii
de climă extremă (iubeşte căldura,
dar poate suporta şi frigul, atâta
timp cât este în mişcare sau în timpul plimbărilor), cu toate acestea,
nu este recomandat să ţinem afară
câinii din această rasă pe timp de
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iarnă. Capacitatea lui de a se adapta foarte uşor nu se rezumă însă
doar la condiţiile climatice, având
în vedere că se adaptează extrem
de bine atât la viaţa în apartament,
cât şi la condiţiile de curte, esenţială
fiind însă - în ambele cazuri - păstrarea legăturii cu stăpânul.
Vizsla iubeşte munca în echipă, îi place să fie de folos proprietarului şi execută orice comandă cu
maximă plăcere (detestă doar un
singur lucru: să rămână singur şi să
se plictisească), dând dovadă de o
foarte dezvoltată capacitate de a
învăţa. În timpul vânătorii păstrează
în permanenţă legătura cu stăpânul
şi chiar şi în cele mai provocatoare
momente (descoperirea prăzii, urmărirea vânatului) simte prezenţa
stăpânului şi execută cu stricteţe
comenzile acestuia.
Este un câine care are nevoie
de multă afecţiune, „hrănindu-se”
practic din aceste vorbe calde şi

mângâieri. De asemenea, are nevoie de contactul fizic cu proprietarul lui, căutându-l în toate modurile posibile (adeseori pune capul pe
piciorul gazdei sau atinge cu lăbuţa
pantoful stăpânului).
De regulă se împrieteneşte
foarte uşor, îi place să socializeze în
prezenţa oamenilor, dar şi a altor
câini. În concepţia lui, musafirii ne vizitează doar pentru a-i satisface lui
cheful de joacă şi a-l mângâia de câte
ori au posibilitatea. Este foarte sociabil, suportă foarte bine compania altor câini, fiind posibil să fie ţinut împreună cu alţi câini din alte rase.
Este foarte sensibil la orice
brutalitate, îl deranjează şi îl face
nesigur pe el orice manifestare violentă sau dură din partea stăpânului lui. Se spune că îi este mai
frică de supărarea şi nemulţumirea
stăpânului decât de durerile şi neplăcerile fizice. Dispoziţia lui emoţională este o oglindă a atmosferei
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din jurul lui, de aceea certurile din
familie îl fac şi pe el supărat şi sensibil. Dar chiar dacă e un câine cu
suflet sensibil, fiind şi foarte blând,
Vizsla este, de asemenea, şi foarte
rezistent la durere şi efort. Nevoia
sa de mişcare este una foarte mare,
deci are nevoie de spaţiu unde să
alerge cât doreşte. Este foarte rezistent şi oboseşte foarte greu. Nu este
genul de câine care să lenevească
în casă. Câinele din rasa Vizsla este
un câine sportiv, foarte activ, căruia
îi place viaţa.
În perioada de creştere necesită o atenţie foarte mare, altfel plictiseala şi absenţa stăpânului îi poate „da idei” cu privire la petrecerea
timpului liber care de cele mai multe
ori sunt în totală neconcordanţă cu
ceea ce am putea noi considera
drept comportament tolerabil (a se
vedea avertizările de la începutul
acestui articol).
Vizsla este un câine de aport
foarte bun, aducând prada cu foarte
mare plăcere. De altfel, forma uzuală de salut a unui astfel de câine
faţă de un nou venit este de multe
ori aducerea în gură a unui „cadou”
(fie acesta un pantof, o jucărie sau
chiar preşul de lângă uşa de la in-
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trare), orice obiect care îi este la îndemână.
Nu este agresiv fără motiv
faţă de oameni, dar nici faţă de alţi
câini. Este câinele ideal al celor care

vânează în grupuri organizate, fiind
însă potrivit şi drept câine de pază,
adoptând un caracter agresiv dacă
situaţia o cere (teritoriul sau stăpânul său este în pericol).
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ETOLOGIE

Ştiinţa armoniei dintre noi şi ei

„Câinele e un animal magnific, dar omul îl umanizează şi, făcând asta, îi distruge identitatea.”
- dr. Dósa Gerő, medic veterinar etolog
de Anca Zoe Georgescu
ţuiri. De atunci l-am mai întrebat că lumea animalelor are legi şi re-am cunoscut pe Dósa una, alta despre de ce şi cum se guli proprii, nici mai bune, nici mai
Gerő pe vremea când îmi poartă câinii mei. Diagnosticul a fost rele decât ale oamenilor, şi cu conluam câinele la birou ca întotdeauna foarte exact şi reco- diţia să apeleze la un specialist ausă nu stea prea mult timp singur a- mandările simple şi clare. Totuşi, tentic. Iată o discuţie fără pretenţii
casă. Manevra era convenabilă pâ- câinii mei nu sunt perfecţi, pentru cu un specialist clujean în psiholonă la un punct, acela în care, după că orice recomandă Geri trebuie gie canină:
două, trei ore la birou câinele meu aplicat cu două chei, indispensabile
• De ce ai ales etologia din
începea să schiaune a plecare. Su- în educaţia oricărei fiinţe: consecnetele erau joase, dar continue, în- venţa şi răbdarea. Lipsa lor în e- toate specializările veterinare posiduioşau pe toată lumea, apoi de- ducarea câinilor de companie duce bile?
M-am făcut veterinar pentru
ranjau, reacţia colegilor spunea că invariabil la sintagma „câine rău”.
animalul suferă, eu ştiam că-i doar Cât de des spunem despre noi că câini. Încă din copilărie am avut o
alintat, în orice caz momentele erau suntem nişte stăpâni slabi, proşti, sete nebună de a şti totul despre
neplăcute pentru toţi şi sfârşeau cu neştiutori şi cât de mult auzim în ei. Am început cu dresajul, dar mi
schimb: e rău, nu ascultă, e obraz- se părea insuficient, am început să
capitularea mea şi mulţi nervi.
urmăresc câinii care din diferite moDósa Gerő - Geri, cum îi spun nic, nu-nţelege?
tive se abăteau de la normal şi am
prietenii - s-a uitat la câinele meu şi
observat comportamente care se
miorlăiturile lui câteva minute, ne-a
O discuţie ş-atât
repetau. Elementul comun în toate
observat comportamentele - al meu
şi al lui - şi mi-a dat câteva indicaţii
Etologia - ştiinţa comporta- cazurile erau colocatarii şi condiţiile
pe care le-am aplicat cu ambiţie. mentului animal - e cea care poate de viaţă. Ce mă interesa? ComporMiorlăiala s-a sfârşit şi toată lumea aduce împăcarea, cu condiţia ca tamentul şi devierile lui la câini. Aşa
a încălecat pe şaua bunei convie- omul să devină conştient de faptul am luat drumul medicinei veterinare.

L
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Am fost dezamăgit profund de lipsa
de informaţie în domeniu şi am continuat să urmăresc câinii, să mă documentez şi să învăţ totul despre
ei. Între timp am aflat de specializarea de comportamentalist sau
medic veterinar etolog şi am simţit
că mi-am găsit vocaţia.
• Este etologia cunoscută în
România de azi? Ai clienţi?
Oamenii sunt sceptici faţă de
etologie şi soluţiile pe care ea le
oferă. Proprietarii de câini, în general şi din păcate, se simt atoateştiutori şi în acelaşi timp sunt prea comozi ca să aplice tehnicile de
modificare a comportamentului. E
atitudinea „dacă nu se rezolvă cu
pastile, nu se rezolvă”. Apoi, e greu
să convingi pe cineva că vina nu e
neapărat a câinelui. Desigur, există
şi oameni deschişi la minte sau oameni disperaţi, pentru care etologul
este ultima şansă. Corectarea unui
comportament e un proces laborios
şi consumator de timp, se schimbă
şi modul de viaţă, apoi există întotdeauna pericolul recidivei. Relaţia
e foarte bună odată ce ne cunoaştem, iar feedback-ul este de cele
mai multe ori pozitiv.
• De ce are nevoie societatea
umană de etologi?
Pentru că trăieşte la un loc
cu animalele. Modul de viaţă s-a
schimbat enorm, societatea umană
a devenit extrem de comodă, s-a îndepărtat de natură, a uitat ce înseamnă cu adevărat un animal. Câi-
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Fondatorii etologiei moderne

Karl von Frisch
Konrad Lorenz
Nikolaas Tinbergen
1886-1982
1903-1989
1907-1988
În 1973, premiul Nobel pentru fiziologie şi medicină a fost acordat
triadei Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen şi Karl von Frisch pentru cercetările lor în domeniul comportamentului animal. Dacă Tinbergen s-a
făcut cunoscut pentru demonstraţii experimentale, iar Karl von Frisch a
descoperit şi descifrat limbajul albinelor, Konrad Lorenz a petrecut ani
la rând în mlaştinile Westfaliei, studiind comportamentul gâştelor sălbatice şi este considerat fondatorul etologiei moderne.
nele e un animal magnific, dar omul
îl umanizează şi, făcând asta, îi distruge identitatea, însuşirile specifice. Omul vrea ca un câine să fie
bun şi cuminte ca un copil, or asta
nu e nici posibil, nici de dorit. S-a
redus drastic posibilitatea şi ritmul
de mişcare al câinilor, stăpânii lor
se uită mult la televizor sau fac
shopping. A crescut cantitatea de
mâncare, somn şi timp petrecut singur. Socializarea se face numai rareori, iar lipsa de expunere la stimuli
aduce cu sine problemele de comportament.
• Şi atunci omul trebuie să

se ducă pe el însuşi la etolog, împreună cu câinele?
Da, cel puţin din două motive:
un câine liniştit şi echilibrat e agreat
de toată lumea. Apoi, etologul aduce armonia în cuplul om-câine,
iar fără armonie şi reguli viaţa devine de nesuportat. Societatea umană are nevoie de etologi, de medici
veterinari, de dresori ca să fie informată, să se trezească la realitate şi
să înţeleagă că omul şi câinele sunt
fiinţe diferite, cu legi biologice şi reguli de viaţă diferite, iar o convieţuire bună se obţine atunci când
ambele lumi se înţeleg şi se acceptă
una pe cealaltă.
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LIMBAJUL ANIMALELOR

“Cei care nu cuvântă” cuvântă!

T

ăcute nu se poate spune că sunt - de câte ori
nu te-a trezit un lătrat,
un mieunat, un ciripit? -, doar că
“vorbesc” o altă limbă decât noi, oamenii, o limbă formată din semne
şi semnale nonverbale.
Animalele se exprimă atât sonor, cât şi gestual şi chiar dacă nu
vom putea niciodată să le tălmăcim
în totalitate limba, măcar vom reuşi
să înţelegem animalul de companie,
învăţându-i limbajul.
PEŞTII. Mult timp oamenii au
crezut că sunt vieţuitoare mute, însă
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ihtiologul Phillip Lobel, profesor la
Harvard University, a demonstrat
contrariul, utilizând un sonar. Rezultatul, uluitor: peştii cântă, nu doar
“vorbesc”!
CÂINII. Sunt foarte expresivi.
Felul în care-şi ţin coada ne arată
starea lor sufletească: coada dreaptă, cu mişcări uşoare ale vârfului, e
semn de încordare; coada între picioare reprezintă frica; coada ridicată indică ameninţare; coada lăsată în jos - atitudine nehotărâtă;
coada agitată este manifestarea bucuriei. Lătratul poate exprima fericire, teamă, agresivitate sau alertă
în caz de pericol. Dacă un scâncet
înseamnă o durere fizică, mârâitul
anunţă un posibil atac. Simularea
luptei e totodată o joacă şi un mijloc
de învăţare, deoarece ajută căţeluşii
să-şi formeze anumite deprinderi de
etichetă canină.
PISICILE. Folosesc un ansamblu de expresii vocale pe care cei
mai mulţi dintre stăpâni învaţă să-l
înţeleagă. Dacă Siamezele sunt “vocalistele”, Persanele sunt silenţioasele. Şi limbajul corpului ei este
descifrabil, mişcarea şi direcţia cozii
i se schimbă în funcţie de dispoziţie:
coada retrasă indică frică; coada
puţin ridicată, mişcându-se dintr-o
parte în alta, arată interes; coada
stând vertical în sus e o formă de
salut; coada aplecată-ntr-o parte e
semn că vrea să se joace; când
coada femelelor stă în stânga
sau la dreapta, arată că vor
să se împerecheze; coada în

sus, zbârlită, simbolizează teamă şi
agresivitate.
PAPAGALII. Aparatul lor vocal
se apropie cel mai mult de cel al
omului. Cuvintele papagalilor sunt
însă doar nişte reacţii reflex-condiţionate simple. Limbajul corporal al
papagalilor ne arată dacă pasărea
noastră se află într-o stare generală
bună sau e bolnavă, dacă doreşte
atenţie sau nu. Cântatul şi fluieratul
sunt expresiile veseliei. Ciripitul uşor
poate exersa vorbirea. “Torsul” ne
dezvăluie ori mulţumire, ori enervare, în funcţie de limbajul corporal
asociat. Regurgitarea, produsă
atunci când pasărea este sănătoasă, indică afecţiune - deseori, aceasta este complimentul suprem adresat perechii lor.
Că limbajul animalelor este
un instrument de comunicare e un
fapt demonstrat ştiinţific. Doar că
în loc de cuvinte, animalele folosesc
un ansamblu de semne şi semnale
pentru a se exprima. Iar limbajul
corporal le întăreşte “argumentele”.
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Nou Protecție continuă

împotriva puricilor și căpușelor pe durata a 8 luni

A8
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)

CLASAMENT

Exces de IQ pe patru picioare
• Top 10 cele mai inteligente rase de câini
de Roxana Grosu

M

ai toţi credem că avem cel mai deştept
câine pentru că... este al nostru. Da, este
adevărat că inteligenţa unui câine depinde destul de
mult de mediul în care trăieşte sau de educaţia pe care
o primeşte, însă şi genele sunt foarte importante, aşa
că vă prezentăm topul celor mai inteligente 10 rase de
câini, în opinia specialiştilor.
Câinele de Cireadă Australian. Pot fi
instruiţi să efectueze aproape orice activitate cu uşurinţă. Excelează în diferite sporturi - concursurile de frisbee şi
flyball sunt preferatele lor. Îşi
creează o puternică legătură cu membrii familiei,
pe care îi va proteja cu înverşunare. Aceşti câini
sunt toleranţi cu copiii şi
alte animale de companie, însă trebuie supravegheaţi când se află în
preajma străinilor.
Rottweiler. Este o rasă foarte puternică, cu
instincte protectoare native. Iniţial, utilizat
drept câine ciobănesc, a devenit rapid mai cunoscut
drept câine de pază. Are o personalitate puternică, dar
în acelaşi timp este calm şi uşor de dresat şi educat.
Dresajul ferm şi meticulos este esenţial pentru a
nu deveni un câine peste
măsură de agresiv. Şi-a
dovedit abilităţile în cadrul instituţiilor poliţieneşti,
militare sau vamale.
Papillon. În perioada Renaşterii, erau adoraţi la curţile regale - se spune că însuşi
Henry al II-lea a cheltuit foarte mulţi bani pentru câinii
săi din această rasă. Au talie mică, sunt eleganţi şi
prietenoşi. În ciuda aspectului fragil, este atletic, cu
resurse foarte mari pentru efort - “un câine mare într-o
haină mică”. Poate fi dresat uşor, dar de o manieră mai
insistentă, pentru că
este destul de încăpăţânat. Dresajul de supunere trebuie să fie complet,
pentru a-l împiedica să
latre în casă, atunci când
instinctele îi dictează as-

10.

9.

8.
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ta. Poate învăţa cu uşurinţă diverse trucuri.
Labrador Retriever. Este una dintre cele mai
inteligente şi populare rase de câini. Ca şi
companioni, sunt blânzi, răbdători, inteligenţi, puternici
şi întotdeauna dornici să fie pe placul tuturor. Sunt
perfecţi pentru familiile cu copii. În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial
erau folosiţi pentru a detecta minele, iar în anii
următori au devenit celebri ca îndrumători pentru
nevăzători, în zooterapie
şi în salvarea oamenilor
în timpul calamităţilor
naturale.
Ciobănesc de Shetland. Este un câine al
cărui rol iniţial era de a păzi turmele de pe
coasta Scoţiei. Este vioi, ascultător, ager, muncitor,
supus şi devotat stăpânului, afectuos şi jucăuş cu toţi
ai casei, inclusiv cu alte animale din gospodărie. Se
poate dresa cu uşurinţă,
pentru că are o disponibilitate pentru a învăţa
superioară multor alte
rase. Poate atinge per formanţe în multe dintre
sporturile canine. Este
folosit la paza turmelor
de oi, a locuinţelor, dar şi
ca animal de companie.
Doberman Pinscher. În al Doilea Război
Mondial, Corpul de Marină al Statelor Unite
a adoptat această rasă ca fiind “câinele oficial al războiului”, astfel foarte mulţi câini au murit în bătălia din
insula Guam din 1944 în cinstea acestor câini,
în Guam există un memorial. Este mândru, atent,
receptiv, echilibrat, capabil să se adapteze imediat oricărei situaţii şi să
ia decizia cea mai bună.
Caracterul său depinde şi
de tipul de educaţie primită şi de o bună socializare cu stăpânul, fiind
foarte afectuos şi loial.

7.

6.

5.
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4.

Golden Retriever. Este foarte uşor de dresat. În
afară de faptul că sunt vânători excelenţi,
această rasă a fost antrenată pentru a acompania persoanele invalide. Sunt utilizaţi şi pentru detectarea
drogurilor sau în acţiunile de căutare şi salvare. În plus,
sunt în capul listei celor mai îndrăgiţi câini de companie
adresaţi familiei, fiind răbdători şi gentili cu copiii.
Printre talentele sale
merită enumerate: vânătoarea, luarea urmei,
recuperarea diferitelor
obiecte, detectarea narcoticelor, îndrumarea persoanelor cu handicap,
perspicacitatea şi agilitatea. Sunt foarte buni
înotători.

2. Pudel
Această rasă de câini are o
capacitate superioară de a învăţa.
De secole, a fost una dintre cele
mai populare rase canine şi un simbol al eleganţei şi al opulenţei. Este
un câine agreabil, care adoră să fie
acompaniat - nu-i place singurătatea, dar preferă compania omului,
decât a altor câini. Este considerat
de mulţi ca fiind cea mai inteligentă
rasă de câini. La început a fost folosit exclusiv la vânătoarea în zonele cu apă şi zone mlăştinoase, fiind
un excelent înotător şi un bun aportor. Învaţă repede şi de bună voie,
deşi unele exemplare au tendinţa
de a se distra mulţumindu-şi stăpânii prin efectuarea de trucuri în
loc să înveţe comenzile.
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1. Border
Collie
Îi place să înveţe şi să se joace. Are nevoie de un proprietar dedicat, consecvent şi dispus să-şi petreacă
mult timp (mai mult decât în cazul
altor rase) mai ales atunci când acest lucru implică dresarea şi educarea acestuia. Multe exemplare pot fi
dresate să efectueze comenzi gestuale. Cu inteligenţa şi voinţa lui, acest câine a dominat timp de mulţi
ani competiţiile sportive canine, în
special în probele de disciplină. Este perfecţionist, mereu dispus să-şi
mulţumească stăpânul. Rasa a fost
creată în zona de frontieră dintre
Scoţia şi Anglia, fiind folosită de
către păstori, utilitate pe care şi-o
menţin şi astăzi. Sunt folosiţi la salvarea turiştilor pierduţi în zonele montane şi la detectarea urmelor.

3. Ciobănesc
German
Este cel mai polivalent câine:
puternic, rezistent, vioi, cu un foarte
bun simţ olfactiv. Caracter ferm, e
foarte ager şi vigilent, deosebit de
curajos, incoruptibil, devotat. Se
dresează uşor, fiind un colaborator
activ şi inteligent al omului, îndeplinind, graţie instruirii, sarcina fixată
de acesta. Dresajul acestor câini
trebuie început de timpuriu - câinii
needucaţi au tendinţa de a fi greu
de controlat. Pot fi educaţi să îndeplinească diferite sarcini: servicii de
pază şi protecţie, activităţi în cadrul
serviciului de poliţie etc.
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COMPORTAMENT

Am un câine... emotiv
• Câţiva paşi prin lumea emoţiilor canine
de Halász Árpád şi Hoór Ákos

C

âinele experimentează
un set de emoţii (în mare parte comun cu cel
specific uman), emoţii pe care şi le
exprimă într-un mod caracteristic,
instinctual. Ce se întâmplă însă atunci când aceste manifestări sunt
deranjante pentru cei din jur, când
produc reacţii exagerate, greu de
suportat? Ce putem să facem atunci
când câinele nostru devine prea „emoţional”?

Bucurie, te salut!
Una dintre cele mai uşor de
recunoscut manifestări canine este
exprimarea bucuriei. Toţi câinii îşi
exprimă bucuria atunci când îşi
revăd stăpânul sau o persoană familiară, de care se simt legaţi afectiv. Latră repetat, dau din coadă şi,
cel mai adesea, sar pe persoana
respectivă, ca şi cum ar dori s-o îmbrăţişeze. De fapt, dacă lăsăm câinele să facă săritura (şi dacă exemplarul este unul de talie suficient de
mare), vom observa că scopul câinelui este acela de a ne... linge pe
faţă. Acest mod de manifestare a
bucuriei faţă de oameni îşi are originile în cele mai vechi instincte canine. Prin lingerea botului mamei sale,
un căţel aflat în primele sale zile de
viaţă cere mâncare sau reconfortare corporală (mama îi răspunde în
acelaşi fel, alintându-l).
Într-o formă sublimată, obiceiul se menţine şi în perioada vieţii
de adult, câinii adulmecându-se reciproc atunci când se întâlnesc, ca
o formă instinctivă de recunoaştere
şi de salut. Acelaşi salut pe care ar
dori să ni-l transmită bucuroşi şi
nouă atunci când ne revăd, atât
doar că acest obicei, mai ales în
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cazul în care câinele a fost afară pe
o vreme umedă şi noroioasă, poate
deveni extrem de neplăcut pentru
oameni.

Ce e de făcut?
Nu putem evita complet acest
tip de manifestare, deoarece este
vorba de un comportament instinctiv, specific speciei canine, dar există câteva trucuri prin care putem
educa animalul să adopte un ritual
de întâmpinare mai puţin... exuberant. De pildă, când intrăm pe uşă
sau pe poarta casei, primul lucru

pe care trebuie să-l facem este să-i
comandăm căţelului să ia poziţia
şezândă, stopându-l astfel din elanul lui afectiv. Apoi, ne aplecăm
asupra lui şi începem să-l mângâiem, menţinându-l în poziţia şezândă şi lăsându-l să plece doar după
ce observăm că s-a liniştit (putem
măsura gradul lui de „entuziasm”
după ritmul în care dă din coadă).
În alte circumstanţe, atunci
când câinele reuşeşte să facă totuşi
săritura, îl putem călca uşor pe unul
din membrele posterioare, dar asta
numai în cazul câinilor de talie mare!
Apoi câinele trebuie pus imediat în
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poziţie şezândă şi mângâiat.
Pentru a fi eficient, acest
comportament trebuie adoptat de
toţi membrii familiei. Dacă e aplicat
consecvent, dresajul îl va învăţa pe
câine să recunoască circumstanţele
în care are voie sau nu să sară pe
stăpân pentru a-şi exprima bucuria.

tejând câinele de unele pericole,
uneori chiar putând salva viaţa animalului. De aceea nu e indicat să
ne transformăm câinele într-un temerar scăpat de sub control, doar
de dragul de a ne putea lăuda în
faţa cunoscuţilor cu celebra frază
„Câinelui meu nu-i este frică de nimeni şi de nimic”.

Cum să pui pe fugă... teama
Haideţi să recunoaştem, nici
unui stăpân nu-i place să accepte
că are un câine fricos (mai ales dacă este un câine de pază sau de
vânătoare). Dar, la fel ca în cazul
omului, frica este o emoţie pe care
o încearcă - cel puţin o dată-n viaţă
- toţi reprezentanţii rasei canine, indiferent de talie şi temperament.
Mai grav este atunci când teama devine patologică, împiedicând
animalul să aibă un comportament
normal sau, mai grav, transformându-l într-un exemplar periculos în societate. În general, teama patologică
poate avea cauze congenitale (moştenite) sau poate apărea în cazul
acelor exemplare care au avut parte
de experienţe abrutizante în primii
ani de viaţă.
Trebuie să înţelegem însă că,
în proporţii normale, frica are un rol
pozitiv, la fel ca în cazul omului, pro-
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Cum vindecăm
câinele de spaimă?
Spaima reprezintă, de fapt,
apariţia unui blocaj total la nivelul
sistemului nervos central, care împiedică animalul să formuleze reacţia corectă ca răspuns la o situaţie
dată. Din fericire, prin exerciţii corespunzătoare, putem modifica sau
chiar reimprima aceste reacţii normale de răspuns în bagajul comportamental al câinelui „fricos”. În toate cazurile, puterea exemplului este
hotărâtoare, comportamentul ferm,
calm al stăpânului ajutând câinele
să înveţe ce reacţie trebuie să aibă
în acele circumstanţe.
De exemplu, dacă spaima
animalului este produsă de sunete
puternice (tunete, petarde, jocuri de
artificii sau focuri de armă) şi/sau
de întâlnirea unor obiecte necunoscute (maşini, utilaje etc.), vom potoli

câinele printr-un comportament cât
mai natural, liniştindu-l cu o voce
calmă şi păstrând o atitudine fermă,
care să-i arate că stăpânul său e în
control şi, deci, nici el nu are de ce
să se teamă.
În cazul în care câinele se
opreşte totuşi şi nu mai vrea să
meargă mai departe, trebuie să
rămânem cu el pe loc, liniştiţi şi
indiferenţi.
Nu trebuie să forţăm câinele
să îşi continue drumul, deoarece
acesta va lua smuciturile de lesă
drept un semn de nervozitate din
par tea noastră.
Nu este indicat însă nici să
mângâiem câinele pentru a-l linişti
şi încuraja, deoarece animalul va
percepe gestul ca o recompensă şi
ca o confirmare că modul său de
comportament în situaţia respectivă
este cel corect. Cel mai bine este
să încurajăm câinele cu o voce
calmă şi să-l recompensăm numai
după ce a demonstrat că a trecut
peste episodul de panică.
Cu răbdare, vom reuşi să învăţăm câinele să nu se mai teamă
de zgomote sau de apariţiile surprinzătoare din viaţa de zi cu zi şi ne vom
putea bucura împreună cu animalul
nostru de companie de plăcerile unei
plimbări relaxante în doi.
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SFATURI UTILE

Cosmetică specială pentru Yorkie

de Radvánszky Katalin

C

âinii din rasa Yorkshire
au un aspect deosebit
de atrăgător şi sunt
adeseori vedetele expoziţiilor canine
din întreaga lume, dar nu toată lumea ştie că aceşti mici terrieri îşi
obţin frumuseţea cu multă trudă,
pentru toaletarea şi pregătirea unui
Yorkshire Terrier pentru expoziţie fiind necesar un întreg set de operaţiuni laborioase, care culminează
cu... punerea părului pe moaţe.

Părul, caracteristici generale
Părul Yorkshire Terrier-ului e
unistratificat, fără strat suplimentar
de păr sub cel principal, mătăsos,
cu firul drept, asemănându-se foar te bine cu structura firulul de păr
uman. Calitatea firului de păr poate
să fie puţin diferită de la exemplar
la exemplar, cu păr mai puţin şi mai
50

rar sau mai des şi cu firul mai gros.
Conform standardului rasei,
părul trebuie să fie bogat, lucios, cu
firul drept, mătăsos la atingere, pe
corp de culoare albastru de oţel, dar
pe cap şi pe membre este de culoare aurie. Nu este de dorit părul foarte dur, fragil, foarte subţire, cu tendinţă de a forma bucle, dar nici
părul prea moale şi fără luciu. De
asemenea, nu este de dorit culoarea argintie deschisă sau culoarea
neagră, dar nici culoarea maronie
sau galben-pai la cap şi pe membre.
La naştere, puii au părul
scurt, lipit de corp, dar odată cu înaintarea în vârstă creşte şi lungimea
părului. La vârsta de opt-nouă săptămâni sunt ca nişte ursuleţi de
pluş, ceva mai târziu părul e uşor
ciufulit şi inegal, dar la atingerea
vârstei de adult părul devine mătăsos şi lung, iar câinele capătă un
aspect foarte frumos. Şi culoarea

părului evoluează odată cu creşterea acestuia, având la început o
tentă de negru. Nu este permis să
se deschidă prea repede la culoare,
pentru că atunci câinele adult va
avea părul de culoare prea deschisă, transformarea trebuie să se petreacă treptat.

Îngrijirea părului
Indiferent dacă este crescut
pentru expoziţii sau ca animal de
companie, îngrijirea părului Yorkshire Terrier-ului este indispensabilă. Este recomandat să îngrijim
părul câinelui încă din tinereţe, pentru a-l obişnui cu această activitate
de toaletare. Astfel, puiul de Yorkshire Terrier trebuie pieptănat o
dată la două-trei zile, de preferat
după ce căţeluşul a obosit după
plimbare sau o repriză de joacă,
pentru a putea sta mai uşor liniştit.
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Pentru a-i imprima un compor tament dezirabil, putem acorda
căţelului chiar şi o recompensă,
dacă a stat cuminte sub piaptăn.
Baia (atât la pui, cât şi la exemplarele adulte) se recomandă doar
atunci când animalul se murdăreşte
(dar nu mai des de o dată pe săptămână). Pentru îmbăiere, vom folosi
un şampon şi un balsam canin care
se pot clăti uşor.
După îmbăiere, se şterge căţelul bine cu un prosop moale, după
care se usucă foarte bine cu uscătorul de păr. Este foarte important
să toaletăm părul prin tundere o
dată la două săptămâni pe treimea
urechilor, partea interioară, în jurul
anusului şi între periniţele plantare.
Este important, de asemenea, să
îndepărtăm părul din interiorul urechii, prevenind astfel infectarea urechii şi să verificăm dacă nu există
semne de inflamaţie sau de infecţie
în conductul auditiv extern. Această
procedură trebuie efectuată periodic atât la câinele cu părul lung, cât
şi la Yorkshire Terrier-ul tuns.
Părul acestei rase permite
tunsori diferite, având în vedere că
părul creşte continuu, asemănător
părului uman. Proprietarii obişnuiesc să-şi tundă animalele conform
diferitelor „mode” şi „stiluri”, în funcţie de propriile lor gusturi în materie
de frizură canină. Operaţiunea de
tundere este fie una făcută chiar de
către stăpân, acasă (pentru proprietarii mai puţin pretenţioşi), fie una
efectuată în saloane de cosmetizare
canină, sub mâinile experte ale unui
profesionist.
Oricare ar fi decizia pe care
ar putea-o lua un deţinător de Yorkshire Terrier cu privire la „tunsoarea”
animalului preferat, trebuie însă subliniat că tunsoarea „după gust” este
recomandată numai pentru câinii
care nu participă la expoziţii. La expoziţii este obligatoriu părul lung şi
fundiţa roşie. De asemenea, părul
căţeilor care sunt destinaţi pentru
expoziţie trebuie îngrijit într-un mod
special, încă din stadiul de pui.
Părul acestor câini trebuie
pieptănat zilnic. De la vârsta de 4
luni, câinelui i se poate face deja
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codiţă pe cap, iar pe vârful părului
de pe corp trebuie aplicat un ulei
special.

Operaţiunea de buclare
În funcţie de lungimea părului, de la vârsta de şapte-opt luni
este necesar să ondulăm părul căţelului. Această operaţiune este una
destul de complicată, mai ales dacă
este efectuată pentru prima oară,
de aceea este recomandat să cerem ajutorul unui proprietar experimentat, iar prima ondulaţie chiar să
fie lăsată în seama unui expert
(efectuată fie acasă, fie la un salon
cosmetic pentru câini).
Este extrem de important ca
operaţiunea de ondulare să fie efectuată în mod corect, deoarece o
abordare greşită poate rupe firul de
păr. În astfel de situaţii, deranjat,
câinele poate începe să se scarpine,
încercând să scape de moaţe, iar
acest lucru va înrăutăţi şi mai mult
lucrurile, putând compromite definitiv aspectul câinelui, împiedicându-l (cel puţin temporar) să mai poată participa la competiţii.
Pentru ondulare este nevoie
de o hârtie specială, de mătase,
care menţine uleiul pe păr, nu se
rupe, nu este prea dură şi nici prea
groasă, pentru a nu rupe părul.

Acest tip de hârtie se poate procura
de la magazinele specializate în comercializarea produselor cosmetice
pentru câini (uneori din pet-shop-uri sau
chiar de la anumite cabinete de medicină veterinară), uleiul care se
aplică putând fi ulei de castor sau
de migdale sau combinaţia a mai
multor ingrediente (şi acesta fiind
comercializat în magazinele de profil). Este recomandat ca la început
să cumpărăm acest ulei în cantitate
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mică, verificând mai întâi dacă animalul nu este cumva alergic la reţeta respectivă (fapt întâlnit destul
de rar).
Un alt element de recuzită necesar pentru operaţiunea de ondulare este elasticul necesar pentru
prinderea părului pe moaţe.
După efectuarea tuturor acestor pregătiri, asigurându-ne că avem
un inventar complet, putem începe
toaletarea câinelui. Mai întâi se rulează părul de lângă gură (bot), în
aşa fel încât să nu împiedice deschiderea gurii şi să permită câinelui
să consume hrană şi apă fără a fi
incomodat.
După finalizarea acestei operaţiuni, vom efectua două ondulaţii
la nivelul capului, după care mai
aplicăm o ondulaţie în porţiunea
dintre gură şi urechi. Continuăm
apoi prin fixarea moaţelor nivelul
corpului, câte patru pe ambele părţi
ale trunchiului.
La final, mai trebuie să aplicăm un bigudiu pe treimea superioară a cozii. Această procedură de
toaletare, specifică Yorkshire Terrier-ului, necesită o anumită doză
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de îndemânare din partea executantului, dar începătorii nu trebuie să
dezarmeze, deoarece operaţiunea
se poate învăţa foarte repede, iar
experienţa se capătă rapid.
Din momentul în care şi câinele s-a obişnuit cu procesul de cosmetizare şi acceptă liniştit buclarea
părului, se recomandă ca operaţiunea să fie repetată o dată la treipatru zile. Pe măsură ce creşte părul, buclele vor deveni din ce în ce

mai rezistente, din acel moment o
reaplicare a acestora devenind necesară doar o dată pe săptămână.
De asemenea, pentru a ne asigura
că toată truda pe care o depunem
pentru a asigura câinelui nostru un
aspect cât mai estetic nu rămâne
nepusă în valoare, este nevoie să
spălăm câinele cel puţin o dată la
trei săptămâni, pentru ca uleiul aplicat pe moaţe să nu înfunde porii firului de păr.
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DRESSING STAR

Geantă Gucci pentru Nobby
• Adelina Pestriţu nu se uită la bani când e vorba de căţeluşa ei
de Valentina Aldea

P

rezentatoarea emisiunii
„D-paparazzi” de la Kanal D îşi tratează animalul de companie ca pe propriul copil.
De acest privilegiu se bucură Nobby,
o căţeluşă norocoasă, adoptată de
Adelina Pestriţu în urmă cu doi ani
şi jumătate de la un adăpost din
Câmpina. De atunci, viaţa bichonului s-a schimbat radical: vedeta îl
răsfaţă cu mâncare, jucării, haine,
accesorii, chiar şi o geantă personalizată.
Nobby duce o viaţă de huzur
în apartamentul Adelinei Pestriţu.
La puţin timp după ce a adus-o acasă, Nobby a primit şi un partener,
pe Moncher. „Sunt foarte greu de
stăpânit când sunt împreună! Zilnic
îmi pregătesc tot felul de surprize
neplăcute, însă îi mulţumesc mamei
pentru ajutor. Ea e cea care îl ţine
acum pe Moncher, iar Nobby rămâne la mine”, a declarat vedeta pentru revista „petzoom”.
Cei doi căţei au fost obişnuiţi
şi cu ritualurile de înfrumuseţare.
„Din trei în trei săptămâni îi duc la
salon. Le place foarte mult, sunt răsfăţaţi, plimbaţi, li se face masaj,
sunt tunşi şi daţi cu parfum”, a măr-

ACCESORIU. Căţeluşa stă cuminte în geanta Gucci, ori de câte ori
stăpâna sa o ia cu ea la diverse evenimente
turisit ea, recunoscând şi că a investit o mică avere şi în îmbrăcămintea
lor - căţeluşa conduce detaşat la
acest capitol, doar e... o lady.
„Îmi place să merg în magazinele specializate, să le probez şi
să le cumpăr hăinuţe. Îi îmbrac cât
mai cool, mă amuză! Nu ţin cont de
bani când e vorba de căţeii mei, îi
tratez ca pe doi copilaşi. Nobby este
cea mai răsfăţată căţeluşă, are o
garderobă impresionantă”, a menţionat Adelina Pestriţu, precizând că
lui Nobby, pentru că are blana albă,

FERICITĂ. Adelina Pestriţu îi iubeşte foarte mult pe cei doi bichoni:
Moncher şi Nobby
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HAIOASĂ. Nobby s-a obişnuit să
poarte haine viu colorate
îi alege haine viu colorate, care o
evidenţiază. Pe lângă rochiţe, veste,
blăniţe, geci sport, pantaloni, lesă
şi zgărzi în toate culorile, vedeta i-a
cumpărat şi o... geantă Gucci, specială.
„Nu stiu câtă lume ştie că la
un moment dat aveam şase câini
în casă: patru pui şi doi părinţi îndrăgostiţi. Acum mi-au rămas doar
părinţii. Fetiţa, Nobby, are o geantă
în care o transport, pe care este inscripţionat numele ei - acesta ar fi
cel mai extravagant obiect pe care i
l-am cumpărat”, a dezvăluit pentru
revista „petzoom” prezentatoarea
TV. De altfel, Nobby o însoţeşte la
emisiuni, la shooting-uri sau la restaurant, vestimentaţia căţeluşei fiind asortată cu cea a vedetei.
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MORFOLOGIE

Priveşte-mă în ochi!

• Câmpul vizual și comportamentul raselor canine
de dr. Pongrácz Péter

Î

n cea ce priveşte varietatea raselor, precum şi a aspectului şi dimensiunilor
câinilor, în cercurile crescătorilor de
câini circulă tot mai des opinia că
numai imaginaţia mai creează limite. Într-adevăr, cel mai bun prieten
al omului apare astăzi la expoziţiile
de profil în cele mai diferite ipostaze: câini de toate mărimile (de la
cei de buzunar, la cei de mărimea
unui viţel), în toate culorile (albi, negri, cafenii, pătaţi, bălţaţi, dungaţi),
cu toate tipurile de păr (lăţoşi, buclaţi, cu piele glabră), de toate temperamentele (jucăuşi, morocănoşi,
prietenoşi sau agresivi) defilează
mândri prin faţa arbitrilor din ringul
de concurs. Ai zice că e un adevărat
turn Babel al rasei canine. Cine să-i
mai diferenţieze şi după ce criterii?
Ei bine, una dintre principalele diferenţieri morfologice pe care
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le fac specialiştii atunci când clasifică diferitele rase de câini este cea
care ţine cont de forma capului. Cel
mai apropiat animal sălbatic de câinele domesticit este lupul (în fapt,
strămoşul său ancestral), animal
care are capul asemănător câinelui,
cu muşcătura în foarfecă, dantură
completă şi cu urechile orientate în
sus.
Faţă de aceste caracteristici
de bază, majoritatea modificărilor
sur venite în cazul raselor canine
sunt datorate selecţiei efectuate de
om, principalele diferenţieri care pot
fi făcute fiind următoarele:
I. Grupul câinilor cu capul
foar te alungit: aici sunt incluşi ogarii, de exemplu ogarul afgan şi cel
rusesc, sloughi, azawakh. La aceşti
câini regiunea feţei şi a nasului este
mai lungă decât în cazul lupilor,
ochii sunt mai mari, partea superioară a craniului este mai plată,
stopul fiind mai şters decât la restul

raselor.
II. Grupul câinilor cu capul alungit: aceştia au carateristici constitutive
asemănătoare lupului, craniul fiind
foarte asemănător cu cel al strămoşului ancestral, în această categorie
fiind incluse majoritatea raselor de
ciobăneşti (Ciobănescul German chiar
este cunoscut la noi drept „câine-lup”),
majoritatea raselor de câini nordici,
dar şi unele din rasele de vânătoare
(de exemplu Setter-ul).
III. Grupul câinilor cu capul
scurt: la aceşti câini partea nasului
este mai scurtă decât la lup sau la
rasele amintite anterior. Şi aici sunt
incluse multe rase, mai cu seamă
rasele de talie mare, pentru pază
(terrier-ii şi moloss-ii).
IV. Grupul câinilor cu capul
foarte scurt: de multe ori numiţi
câini cu „bot turtit”. Aici sunt încadrate rasele canine Bulldog, mops,
mastino, bullmastino, pekinez şi aşa
mai departe.
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Cine vede mai bine?
Până nu demult, specialiştii
în morfologie animală erau de acord
că ochii câinilor sunt asemănători
ca mărime şi formă cu cei ai lupului,
indiferent de talia şi de constituţia
câinelui (deci indiferent de rasă).
Recent însă această teorie a suferit
modificări, descoperindu-se că există diferenţe foarte mari în cadrul raselor de câini în ceea ce priveşte
mărimea globului ocular şi retina.
Astfel, cercetătorii au descoperit că, la unii câini, aşa-numita
„linie de orizont vizual” de pe retină
(care permite animalului sălbatic să
cuprindă linia orizontului şi să perceapă prezenţa altor animale în
imediata sa apropiere) e diferită faţă
de cea a celorlalte rase. Mai exact,
aceste celule nervoase nu erau grupate în formă de linie (stadiul normal), ci erau dispuse circular pe
suprafaţa retinei (într-o formaţiune
asemănătoare „petei galbene” din
ochiul uman, zona vederii clare).
Această descoperire este una
surprinzătoare, deoarece nici o altă
specie nu mai prezintă diferenţieri
atât de radicale în privinţa formei
„liniei de orizont vizual”, care defineşte claritatea cu care percepe un
animal obiectele din jurul său.
Câinii cu „linia de orizont vizual” constituită liniar observă mult
mai clar obiectele aflate în mişcare
la linia orizontului decât cei care au
această formaţiune dispusă circular.
În schimb, câinii cu „linia de orizont
vizual” grupată circular au o mai bună vedere de detaliu şi un orizont
vizual mai larg.

detalii mult mai amănunţite decât
câinii cu craniul alungit. Asta ar explica, în opinia specialiştilor, de ce
unii câini fug după obiectele aflate
în mişcare (maşină, bicicletă, pisici,
frunze de copaci etc.), pe când alţii
stau total indiferenţi.

• Majoritatea modificărilor
survenite în cazul raselor
canine sunt datorate selecţiei efectuate de om
Câinii cu obiceiul de a alerga
după obiecte sunt cel mai adesea
din rândul celor cu craniu alungit,
ochii lor fiind potriviţi pentru a urmări prada cu mare precizie. În
schimb, câinii cu capul scurt fac
parte din categoria câinilor de talie
mică, de apartament, care au vede-

rea foarte clară, putând observa
foarte bine detaliile.
Prin urmare, în cursul istoriei
lor şi în urma selecţiei efectuate de
om, câinii domestici au evoluat pe
două drumuri paralele, fiecare dintre acestea perfect adaptate scopului pentru care au fost crescute
rasele respective: câinii de exterior,
pentru pază şi vânătoare, au păstrat
caracteristicile strămoşului ancestral, perfecţionându-şi calităţile de
prădător, pe când câinii de interior
s-au remodelat, dezvoltându-şi capacităţi vizuale specifice vieţii în
spaţii închise, relativ restrânse, cu
accent pe forţa de a percepe şi a
analiza detaliile. Însă, indiferent de
categoria din care fac parte, câinii
vor rămâne cei mai buni prieteni ai
omului, cu toţii meritând, în egală
măsură, grija, atenţia şi dragostea
noastră.

De ce fug după maşini
Există o corelaţie între „linia
de orizont vizual” şi forma capului
câinilor din rasa respectivă. Astfel,
câinii cu craniul alungit au o linie
de orizont vizual asemănătoare
strămoşului ancestral, lupul, deci
văd într-o scală orizontală foarte
bine. Câinii cu craniul scurt au o
linie de orizont vizual de tip circular,
nefiind atât de sensibili la obiecte
aflate în mişcare, însă percepând
iulie - august 2012
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SFATURI PRACTICE

Îl poţi aduce pe „drumul cel bun”
• Despre câinii care mușcă și câinii care au „rău de mașină”
de Halász Árpád, Hoór Ákos

U

n câine cu comportament imprevizibil, periculos şi care are tendinţa să muşte poate avea probleme
ereditare sau generate de o educaţie greşită (lipsa socializării). Principalele cauze ale agresivităţii şi ale
dorinţei de a muşca sunt frica şi dorinţa de a domina. Pentru a preveni
şi dezobişnui câinele de acest comportament, el trebuie socializat. Cu
cât începem mai repede această
socializare, cu atât vom avea mai
multe şanse să obţinem un animal
echilibrat, de încredere, capabil de
o viaţă socială normală. Pentru a
realiza acest lucru, este recomandat
să obişnuim câinele cu cât mai
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mulţi agenţi externi specifici habitatului uman - sunete, lumini, animale, mijloace de transport.
Acest proces de socializare
trebuie început de la vârsta cea mai
fragedă. De exemplu, crescătorii experimentaţi dau treptat puii nounăscuţi în grija potenţialilor cumpărători începând de la vârsta de circa
şase săptămâni, perioadă în care
puii pot fi vizitaţi la cuib. Noii stăpâni
iau apoi acasă căţeii, la vârsta de
aproximativ două-trei luni, şi, începând cu această vârstă, trebuie să-i
obişnuiască pe micuţi cu cât mai
multe persoane cu care se pot juca.
După ce micul nostru companion s-a obişnuit cu mai multe per-

soane, îşi poate face, în fine, intrarea în „marea” societate (în măsura
în care a primit vaccinările corespunzătoare), dar respectând obligatoriu principiul gradualităţii, pentru
început pe alei mai puţin circulate.
Mai târziu poate fi scos în locuri mai aglomerate: la piaţă, în autobuz, tramvai etc. şi nu trebuie să
fim reticenţi dacă va fi prietenos cu
toată lumea (multă lume consideră
că un câine prietenos nu îşi va proteja stăpânul în faţa străinilor). Un
câine cu un sistem nervos echilibrat
va sesiza diferenţa dintre o persoană cu intenţii duşmănoase sau un
prieten. În ambele situaţii va acţiona
corespunzător.
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Cum temperăm
agresivitatea?
Uneori, câinele poate da dovadă de o reacţie de agresivitate
exagerată în raport cu anumite persoane sau anumiţi câini. Mai pe
scurt: îşi formează antipatii, la fel
ca oricare dintre noi. În această situaţie este recomandabil să obişnuim treptat câinele cu acea persoană faţă de care este mai agresiv,
mai ales dacă este una care face
par te din anturajul nostru.
Un alt motiv pentru care câinele poate încerca să muşte este
dorinţa de a-şi exprima dominarea.
Acest tip de agresivitate este mai
frecvent întâlnită între câini decât
între câine şi om. În cadrul familiei,
dacă nu este făcut de la vârstă mică
să priceapă care este locul lui în
„haită” (exemplar omega, respectiv
ultimul în „lanţul de comandă”), câinele va încerca singur să-şi ordoneze un fel de ierarhizare şi în cadrul acesteia să-şi găsească locul.
Iar dacă se simte capul familiei, se
poate întâmpla să se comporte
agresiv faţă de toţi ceilalţi.
Tocmai de aceea este important să ne demonstrăm încă de la
vârsta copilăriei sale ascendentul
nostru dominant faţă de el. În timpul
reprizelor de joacă (de „încercare a
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puterilor” pentru căţel) să-l prindem
hotărât de regiunea pielii dorsale a
gâtului, să-l scuturăm şi să-l obligăm
să stea pe labele din faţă, în poziţie
de ascultare.

Cum să meargă totul
„ca pe roate”
Conducătorii auto mai ghinionişti ştiu că anumiţi câini suferă de
rău de maşină, în astfel de cazuri,
animalul vomitând în autoturism.
Acest rău de transport poate proveni
din faptul că unii câini nu pot să-şi
adapteze aparatul vestibular la mişcările autovehiculului. După unele
cercetări mai recente, s-ar părea că
această stare ar putea să apară şi
din cauza formării unui câmp electromagnetic în interiorul maşinii
aflate în mişcare.
Pentru a neutraliza acest
efect, este recomandabil să împământăm maşina prin legarea unui
lanţ de caroseria din spatele maşinii
şi care să atingă pământul, conducând astfel electricitatea în pământ.
Motivul pentru care abordăm
problema răului de maşină (un caz
fiziologic) într-un articol privind probleme de comportament este acela
că reacţia fizică a animalului în timpul deplasării cu maşina poate fi influenţată în anumită măsură de e-

Pentru a preveni şi
dezobişnui câinele de
comportamentul
agresiv, trebuie să-l...
socializăm.
ducaţie, de dresaj. Pentru a obişnui
câinele cu deplasarea cu maşina şi
pentru a reduce la minimum eventualele consecinţe negative ale unei
astfel de călătorii, putem apela la
trei metode:
1. Cu câteva ore înainte de a
merge cu maşina, câinele nu trebuie hrănit.
2. Pentru început este bine
să-l obişnuim să stea doar în maşina staţionând pe loc. După o perioadă de acomodare, vom porni
maşina, vorbindu-i pe un ton cât mai
calm şi liniştit. E recomandat ca în
timpul deplasării să stea cineva în
spate lângă câine şi să-l mângâie.
Durata deplasărilor trebuie mărită
gradual.
3. Cel mai important element
- şi aici intervine educarea comportamentală a animalului - este destinaţia. Este mult mai uşor să obişnuim câinele cu mersul în autoturism
dacă nu vom folosi acest mijloc de
locomoţie doar pentru deplasarea
la medicul veterinar. Este bine să
folosim autoturismul şi pentru a-l
transporta pe amicul nostru la iarbă
verde, în parcul canin, la lac etc. În
acest fel, câinele va învăţa să asocieze vehiculul şi cu activităţi plăcute lui, ceea ce îl va ajuta să depăşească parţial sau chiar complet
dificultăţile de adaptare la această
metodă de deplasare.
Un alt sfat este acela să aşezăm câinele într-o cuşcă de transport. Pe lângă faptul că astfel scutim tapiţeria maşinii, vom beneficia
şi de un alt avantaj: dacă nu se va
agita prin maşină, ridicându-se pe
două labe sau lătrând la peisaj, sistemul vestibular al câinelui se va
stabiliza mai uşor.
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CÂINII ÎN LITERATURĂ

Vânătorul Actaeon, vânat de propriii câini
de Dragoş Tudose

P

rimul articol al acestei
serii inedite îi este dedicat lui Publius Ovidius
Nasso, poetul Pontului Euxin, şi urmăreşte un poem din „Metamorfoze”: povestea tânărului Actaeon,
vânător vestit ce rătăcea printr-o pădure necunoscută şi unde, neştiută
de nimeni, la adăpostul unei peşteri, zeiţa vânătorii, Diana, obişnuia
să-şi răcorească trupul feciorelnic în
cleştarul apei unui izvor limpede.
Nefericitul Actaeon, împins
de o curiozitate fatală, intră în peşteră şi, uimit, vede goliciunea orbitoare a nimfelor ce roiau în jurul
zeiţei. Acestea, îngrozite, se strâng
toate în jurul Dianei, pentru a proteja, cu trupurile lor, goliciunea imaculată a zeiţei. Diana se răzbună pe
muritor, transformându-l în cerb,
pentru a nu putea povesti ceea ce a
văzut. Actaeon, îngrozit, nu ştie unde să fugă. Să se întoarcă acasă - îl
opreşte ruşinea -, să se ascundă în
păduri - îl opreşte frica. În timp ce
vânătorul stă la îndoială, câinii săi îl
zăresc şi, nerecunoscându-l, îl hăituiesc ca pe o sălbăticiune - o inversiune, ca o imagine-n oglindă. Căci
iată, prin vederea corpului dezgolit
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al zeiţei, în Actaeon s-a produs o
schimbare, una profundă, interioară, a cărei expresie exterioară şi superficială este transformarea sa în
cerb. Dar această transformare
este tragică, deoarece ea presupune nerecunoaşterea sa de către ceilalţi. Astfel, Actaeon devine din
vânător vânat, căci câinii lui credincioşi nu-l mai recunosc şi nu-l mai
ascultă.
O caracteristică a eroilor este
moartea lor, iar Actaeon este un
erou, căci el a avut curajul să sfideze zeii în încercarea de a înţelege frumuseţea şi dragostea
divină. Moartea însă, în
cazul lui Actaeon, este
una care desface trupul
în multe bucăţi, aşa
cum i se întâmplă,
din alte cauze, zeului
egiptean Osiris. Eroul
nostru este încolţit şi
sfâşiat de propriii săi
câini.
În scurt timp
nu mai e nici un loc fără rană. Geme cu sunete de cerb, umple munţii
din jur de vaiete jalnice. Aici
avem de-a face cu un nou simbol, al limbajului verbal, singurul

care poate realiza puntea dintre
stăpân şi câinele său. Îngenuncheat, Actaeon este încolţit de câini,
care-şi înfig colţii în trupul său şi-l
sfâşie sub înşelătoarea arătare a
cerbului ce a devenit.
Apare o nouă inversiune, produsă asupra câinilor, atât de credincioşi altădată stăpânului lor.
Regăsim aici, aşa cum vom mai întâlni pe parcursul serialului nostru,
un fir roşu al celor două dimensiuni
spirituale ale câinelui: cea luminoasă - de ocrotitor şi apărător al stăpânului său -, şi cea întunecată,
subpământeană, tenebroasă - de
păzitor al tărâmului morţilor sau, alteori, de câini infernali.
Povestea lui Actaeon, plină
de savoare ca naraţiune, dar plină
şi de sevă din punctul de vedere al
semnificaţiei, întruneşte cele trei
elemente esenţiale ale tragediei antice: vina tragică (sfidarea zeilor, în
cazul de faţă a zeiţei Diana), recunoaşterea ei (evidenţiată de apariţia coarnelor de cerb) şi inversiunea
(pe de o parte aceea de vânător
care devine vânat, în cazul lui Actaeon, iar pe de altă parte a câinilor
săi care, din tovarăşi credincioşi, se
transformă-n vânători cruzi).
- va urma
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Ce animal de
companie ţi se
potriveşte (I)
• Spune-mi ce stil de viaţă ai, ca să-ţi spun ce PET să-ţi iei
de Roxana Grosu

D

e câte ori suntem cuceriţi de un căţeluş simpatic care se plimbă
prin parc, o pisică drăguţă şi linguşitoare în casa prietenilor sau un
papagal vorbitor la TV, în secunda
următoare avem tendinţa să spunem „Vreau şi eu!”. Este foarte uşor
să ne lăsăm vrăjiţi de aceste animăluţe, dar cea mai mare greşeală pe
care o putem face este să decidem
ce animal de companie ne dorim în
urma acestui impuls de moment.
Decizia de a-ţi lua un anume PET
este una foarte serioasă, care te va
afecta ani mulţi, aşa că, înainte de
a-ţi lua mult doritul companion, trebuie să ţii cont de o multitudine de
factori, cei mai importanţi fiind timpul, spaţiul şi bugetul.
• Timpul pe care îl poţi dedica animalului tău de companie
este unul dintre cele mai importante criterii. Dacă eşti o persoană
foarte ocupată, care petrece multe
ore la serviciu sau are o viaţă socială foarte încărcată, atunci cu siguranţă vei avea nevoie de un
animal de companie care necesită
puţin timp pentru îngrijire şi interacţiune - peşti, rozătoare sau unele
specii de păsări. Dacă, din contră,
eşti o persoană care lucrează de
acasă sau are un program mai lejer,
care îi permite să aloce cel puţin
una-două ore pe zi animalului de
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companie, atunci un câine sau o pisică sunt printre pet-urile care ţi se
potrivesc.
• Spaţiul pe care îl ai la dispozitie pentru animalul tău de companie este, de asemenea, un factor
extrem de important. Chiar dacă ai
o slăbiciune pentru câinii energici,
de talie mare, atunci când locuieşti
într-o garsonieră de 25 mp, nu este
cea mai inteligentă alegere să îţi iei
unul. În schimb, păsările, pisicile şi
mamiferele mici se pot adapta cu
uşurinţă oricărei suprafeţe.
• Bugetul lunar de care dispui este şi el de luat în seamă înainte de a-ţi alege animalul de
companie - toate animalele au nevoie de hrană, o căsuţă a lor şi de
vizite periodice la medicul veterinar
pentru controale sau vaccinuri. Altele, cum ar fi câinii, au nevoie şi de

dresaj specializat - care nu e deloc
un chilipir. În concluzie, calculaţi-vă
foarte bine bugetul înainte de a va
lua un animal de companie pentru
a şti cu siguranţă dacă vă permiteţi
costurile generate de acesta.

Pet-uri compatibile
cu persoanele plecate
mai tot timpul
Dacă ai un job care îţi solicită
multe ore suplimentare sau dacă
eşti o persoană care iese foarte des
cu prietenii, dar îţi doreşti totuşi un
pet, una dintre cele mai recomandate alegeri ar fi un acvariu cu
peşti. Nu este nici extrem de costisitor, iar spaţiul alocat poate fi unul
foarte restrâns. Fă totuşi puţină documentare înainte, pentru a şti ce
specii de peşti poţi pune în acelaşi
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acvariu, unde trebuie poziţionat şi
cum se oxigenează cel mai bine sau
la cât timp trebuie să schimbi o
parte din apă.
O altă variantă pentru cei
care sunt mai mereu pe fugă sunt
hamsterii. Animale singuratice, aceştia nu au mare nevoie de interacţiune cu oamenii sau alte animale,
fiind animale nocturne care îşi petrec toată ziua dormind. În plus,
hamsterii sunt, în general, animale
foarte sănătoase, deci nu este nevoie de vizite foarte dese la medicul
specialist, iar cuşca trebuie curăţată o dată pe săptămână. De asemenea, hamsterul se curăţă singur,
deci nu va trebui să vă rezervaţi
timp pentru această activitate.
Tot din clasa rozătoare sunt şi
şoarecii, o altă opţiune pentru persoanele care majoritatea timpului
sunt plecate. Şoarecii sunt activi în
special în timpul nopţii, iar ziua preferă să doarmă. De aceea au nevoie
de o cuşcă spaţioasă, în care să se
poată mişca şi juca în voie pentru
a-şi consuma energia. Din când în
când poţi lăsa şoarecele prin casă,
sub supraveghere strictă.
Porcuşorii de Guineea sunt
animale uşor de întreţinut atâta
timp cât respectăm două reguli simple: păstrarea curăţeniei şi hrănirea
corespunzătoare. O cuşcă de plastic, metal sau sârmă de cel puţin
45x30 centimetri le va asigura suficient spaţiu. Întrucât porcuşorii de
Guineea nu sar şi nu se căţără prea
bine, partea de sus a cuştii poate fi
lăsată deschisă. Porcuşorii de
Guineea adoră compania şi ar
fi ideal ca în cuşcă să
creşteţi cel puţin
două exemplare.
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Chinchilla intră şi ea în rândul
animalelor de companie care nu necesită îngrijire specială. Chinchillele
sunt uşor de întreţinut, necesitând
un minim de timp şi investiţie. Aceste animale pot sta singure sau cu
un alt chinchilla de acelaşi sex. La
fel ca şi hamsterii, sunt animale
nocturne, deci în timpul zilei ar trebui ţinute într-o cameră în care pot
avea parte de linişte pentru a se
odihni.
Dacă eşti ocupat, gerbilul e
un alt animal potrivit pentru tine. Acest animal este blând, jucăuş, uşor
de întreţinut şi nu emană miros urât
ceea ce a făcut să se răspândească
rapid, în special în Europa, drept un
excelent animal de companie. Fiind
un animal de deşert, acesta va produce puţină urină şi excremente.
Gerbilul este un animal foarte curat,

care se spală singur de îndată ce s-a
murdărit.
Canarul este pasărea de colivie cea mai puţin pretenţioasă şi
cea mai uşor de întreţinut, care se
adaptează perfect până şi în cel
mai mic apartament. Pentru că este
o pasăre solitară în natură, un mascul va fi foarte fericit de unul singur
în colivie şi va cântă tot timpul. În
sălbăticie, canarii trăiesc în stoluri
şi acordă puţină atenţie omului. Ei
vor reacţiona în acelaşi fel şi în colivie, adică vor avea nevoie de foarte
puţină atenţie.
Acestea au fost recomandările noastre pentru persoanele extrem de ocupate care îşi doresc
totuşi un Pet.
În numărul viitor, sugestii
pentru cei care pot dedica mai mult
timp animalului de companie.
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BENGAL

Colonia leoparzilor blânzi
• Povestea primei felise Bengal din România
de Corina Berciu

D

rumul anevoios îşi face
loc urcând şerpeşte
printre dealuri până
ajunge în Nistru, o fostă colonie minieră. Sunt ani buni de când minele
din Maramureş s-au închis, mineri
nu mai sunt decât cu numele şi parcă începe să se aştearnă praful
peste poveştile nostalgice cu „descoperitori de bulgări galbâni”, deşi
unii spun că-n sufletul pământului
ar mai fi aur cât să ajungă pentru
100 de ani de exploatare... A murit
colonia, trăiască colonia! - aşa e
încă din secolul al XV-lea, de când
cu-ncoronarea lui Charles al VII-lea.
Aşa că, undeva, spre centrul sătucului a apărut colonia... bengalezelor.
“Când am văzut pentru prima
dată o pisică Bengal pe coperta
unei reviste, nu mi-a venit să cred
că există o asemenea rasă! Mi-au
plăcut întotdeauna felinele, iar
aceste pisici combină aspectul exotic al unor animale sălbatice cu
temperamentul unor pisici domestice, ceea ce e uimitor!”, spune Loredana Lazăr. Faptul că pe atunci,
în 2005, rasa era foarte rară şi preţul unui exemplar ajungea până la
20.000 de euro a fost o dezamăgire
pentru tânăra maramureşeancă,
însă a continuat să se informeze,
iar după aproape doi ani de documentări a contactat un crescător
din Austria. Aşa a luat naştere prima felisă Bengal din România: “All
About Spots”, înregistrată în Federaţia Asociaţiilor Feline din anul
2008 şi membră în SofistiCat, singurul club de acest gen din ţară.
Acum, Loredana şi Florin Lazăr, pasionaţii care au înfiinţat-o, participă
cu succes la expoziţii naţionale şi internaţionale, iar felinele lor obţin rezultate excelente.
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Preţul pasiunii
Bengal este o rasă cunoscută
din 1960, dar înregistrată abia în
1983 la TICA (The International Cat
Association) şi a rezultat din încrucişarea selectivă a pisicilor leopard
asiatice cu pisici domestice din diferite rase. Pisoii din prima generaţie, numiţi F1 (first filial), sunt
păstraţi doar pentru reproducere, la
fel ca şi cei din următoarele două
generaţii, din cauza moştenirii genetice „sălbatice”. Abia bengalezele
din generaţia F4 şi următoarele
sunt considerate pisici domestice şi
pot fi crescute de iubitorii de feline.

Însă, pentru cunoscători, idealul
rasei Bengal nu constă neapărat în
dimensiuni mari ale rozetelor de pe
blana mătăsoasă şi strălucitoare a
pisicuţelor, ci mai degrabă în contrastul puternic dintre culori.
„Avem o pasiune... scumpă.
De la hrană la vaccinuri, vizite la veterinar şi expoziţii - totul costă. În general, oamenii cred că participând
la expoziţii noi câştigăm, dar nu e
deloc aşa. De fapt, toate presupun
un efort financiar: taxa de participare la eveniment, transportul, cazarea”, explică Loredana Lazăr. Însă
în pofida costurilor relativ ridicate,
pasiunea cu care soţii Lazăr vor-
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besc despre pisicile lor, dragostea
pe care le-o arată, atenţia pe care
le-o acordă făcându-le poze care de
care mai frumoase, pe care le încarcă pe site-ul lor, www.bengal.ro,
mândria cu care vorbesc despre
performanţele obţinute sau despre
importanţa pedigree-ului, „arborele
genealogic pentru rasă pură”, face
toţi banii. Ca-n reclamă.

Pete mici, pretenţii la fel
Deşi este o rasă sănătoasă,
rezistentă la boli, la fiecare trei luni
li se administrează pastile pentru
deparazitarea internă, iar vaccinurile se fac după schema recomandată de medicul veterinar. Blana
scurtă trebuie să le fie periată cu o
perie din cauciuc, săptămânal, iar
pentru o dezvoltare armonioasă li
se administrează vitamine şi ulei de
peşte. Hrana trebuie să fie de calitate profesională - fiecare pisică
reacţionează diferit, are propriile
gusturi -, însă pe lângă mâncarea
specială, carnea de vită crudă este
preferata lor.
„Pisicile-leopard” au temperament activ, sunt atletice şi jucăuşe - nu te lasă nicio clipă să te
plictiseşti, dorindu-şi mereu să fie în
centrul atenţiei. Dacă sunt obişnuite de mici, pot fi şi plimbate în lesă
şi fac aport cu diferite obiecte. Adoră compania copiilor, confirmă soţii
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Lazăr: „Când băieţelul nostru,
David, era mai mic, unul dintre pisoii noştri se juca mult cu el şi nici
măcar nu protesta dacă uneori copilul îl trăgea de coadă... prieteneşte”.
Cu totul neobişnuit pentru
alte rase de pisici, bengalezelor le
place apa, mai ales cea curgătoare.
La nebunie! Se scaldă, sar în chiuvetă... „Am avut un pisoiaş care nu
vroia să bea apă decât de la robinet! Dacă îi era sete, ne trezea chiar
şi noaptea să-i deschidem robinetul”, îşi aminteşte, zâmbind, Loredana Lazăr. Împinsă de curiozitatea
nativă, o pisică din rasa Bengal va
face din orice o jucărie: un sertar e
un loc perfect în care să se ascundă
puţin, iar o uşă deschisă - drumul
spre un nou univers. Tocmai de
aceea, soluţia ideală ar fi să aibă
alături o altă pisică, pentru a evita
plictiseala, dar, dacă nu este posibil, se impune achiziţionarea câtorva accesorii şi jucării numai ale ei.
În plus, deşi zglobiilor pisicuţe nu
prea le place să lenevească în braţele stăpânilor, pentru a cimenta relaţia, aceştia trebuie să le acorde
cel puţin câte o jumătate de oră dimineaţa şi seara, jucându-se cu ele.
„Nu am alege altă rasă”, sunt convinşi soţii Lazăr. Aspectul sălbatic al
pisicilor Bengal, care contrastează
cu temperamentul lor blând şi afectuos, i-a convins. Oare doar pe ei?

Atenţie!

Pentru a avea certitudinea
că eşti pe cale să achiziţionezi o
bengaleză “originală” nu te ghida
doar după aspectul ei! Un fenomen răspândit cu privire la care
atrag atenţia soţii Lazăr este frecvenţa tot mai mare a celor ce s-au
transformat din crescători în „înmulţitori”. Fără a mai ţine cont de
rigorile impuse de asociaţii (preferând să nu facă parte din aceste
forme organizate, pentru a nu fi
descoperiţi), aceşti oameni vând
puişori fără pedigree. Pentru ei nu
este important să păstreze rasa
pură, ci primează dorinţa de a obţine profit.
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BRITISH SHORTHAIR

Aristocrata
cu
înclinaţii
spre
meditare
de Sandra Stoler

U

neori, patrupedele îşi
aleg singure stăpânii. O
fi atracţie la prima vedere. Însă, ca în orice relaţie de
lungă durată, sunt importante afinităţile şi tabieturile. Arădeanca Lenuţa Tîrsală şi familia ei creşte pisici
de câţiva ani. Îngrijeşte Persane,
Main Coon, British Shorthair şi Ragdoll, cunoaşte la perfecţie temperamentul fiecărei rase şi e convinsă
că între stăpân şi animal este obligatoriu să existe... chimie. Pare cel
mai bun şi mai convingător sfătuitor
pentru cei care sunt în căutarea
unei pisici. Exemplarele ei sunt căutate chiar şi peste graniţă, tocmai
datorită abilităţii de a-şi iniţia clienţii
în creşterea acestor animale de
companie. Se simte însă mai apropiată de “britanicele” cu păr scurt,
datorită firii lor ce duce cu gândul la
nobleţe şi aristocraţie.
Pisica britanică este o felină
cu trecut zbuciumat, misterioasă,
puţin introvertită, distinsă şi cochetă. Ceva mai tăcută decât suratele
64

din alte rase, British Shorthair nu
renunţă uşor la confort, pentru
zbenguială şi are pretenţia să-i fie
respectate momentele de intimitate. Adoră să toarcă lângă stăpân
în nopţile răcoroase, dar nu se supără când acesta o părăseşte pentru a pleca la serviciu.

Trecut zbuciumat
It's five o'clock tea şi-şi face
apariţia Gizelle, o „lady” British
Shorthair. Calmă, afişează superioritate. Ce-i drept şi-a câştigat dreptul de a fi trufaşă. Când au cotropit
Insulele Britanice, în urmă cu 2.000
de ani, romanii au prins şoareci cu
pisicile British. Rasa a fost persecutată în secolul al XIII-lea, când fanaticii religioşi au asociat-o cu...
întruchiparea maleficului. Pentru
această pisică, vremurile zbuciumate s-au terminat pe la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, când calităţile,
în afara celei de vânător de şoareci,
i-au fost în sfârşit recunoscute şi
apreciate. Rafinata British Shorthair
a fost pusă în lumina reflectoarelor

de către Harrison Weir, un artist faimos, numit şi părintele „Cat Fancy”.
O expoziţie organizată la Londra, în
1871, poate fi considerată momentul de referinţă pentru emanciparea
British Shorthair. Frumoasa felină
devine apoi pentru englezi ceea ce
astăzi s-ar putea numi „must have”.
Deşi pare de poveste, pisica
britanică trece apoi din nou prin încercări teribile în timpul celor două
razboaie mondiale. Salvată de la
dispariţie, prin încrucişări, în 1980
British Shorthair a devenit membră
cu drepturi depline a Cat Fanciers’
Association.

O pisică... mereu surâzătoare
Aceste feline se impun prin
aspectul exterior. Sunt mari, bine
proporţionate şi au labele puternice. Capul este rotund, iar sclipirea
din ochii lor le conferă un farmec
aparte. Ochii pot fi aurii, verzi sau
albaştri. Au obrajii de hârciog, plini
şi uşor proeminenţi, aşa că par să
surâdă tot timpul.
Blana lor poate avea o multiiulie - august 2012

tudine de culori, cu excepţia celor
care sugerează hibridizarea, şi este
foarte deasă şi fină. „Culoarea tipică a blăniţei lor este gri-albastru,
însă British Shorthair pot avea o
serie de varietăţi coloristice: argintiu, crem, alb-negru, bicolor şi tortie.
Foarte apreciate sunt varietăţile silver, silver tabby şi golden. Există şi
exemplare de nuanţă ciocolatie”, a
explicat arădeanca Tîrsală - Gizelle,
model reprezentativ pentru rasa
British Shorthair, are blana silver
tabby.
Toaletarea blănii pisicilor britanice se poate face cu uşurinţă. E
suficient ca pisica să fie periată o
dată pe săptămână preţ de câteva
minute - doar în perioada năpârlirii
e indicat să fie periată mai des.
British Shorthair nu este predispusă la boli, însă are tendinţa de
a se îngrăşa. Este deci necesar un
regim echilibrat, lipsit pe cât posibil
de bonusuri alimentare, pentru
„ochi dulci”. „Sunt foarte atentă la
alimentaţia lor, la ce şi cât mănâncă. Au nevoie de hrană umedă şi le
pregătesc ce ştiu că le place mult:
piept de pui cu orez. Pentru a avea
un tonus fizic bun şi o blană îngrijită, sănătoasă, le administrez vitamine”, a explicat Lenuţa Tîrsală.
Pisica britanică are nevoie de un
control anual de rutină, după primii
ani de viaţă, de analize de sânge
pentru buna funcționare a rinichilor
şi ficatului.

nele străine. „British Shorthair este
una dintre cele mai liniştite rase. E
blândă şi uneori se retrage singură.
Pentru că se poate adapta uşor, o
recomand chiar şi persoanelor care
duc un stil de viaţă activ şi nu petrec foarte mult timp acasă. Nu lasă
foarte mult păr, aşa că pot fi şi
membre ale unei familii cu copii.
Rareori am văzut-o agitată şi sunt
convinsă că atunci a avut motivele
ei… serioase”, a subliniat Tîrsală.
Arădeanca spune că Gizelle se înţe-

lege de minune cu suratele ei. De
altfel, aceste pisici nu sunt certăreţe şi se întreţin bine şi cu alte patrupede.
În concluzie, British Shorthair
este animăluţul care întotdeauna
se va acomoda şi va fi mulţumit
uşor, dacă va fi respectat şi tratat
cu grijă - amintiţi-vă de ce scria Michel de Montaigne: „Când mă joc cu
pisica, de unde ştiu dacă nu cumva
ea este cea care petrece timp cu
mine, și nu invers?!”.

Echilibru imperturbabil
Reprezentanta rasei englezeşti, Gizelle afişează un aer de
doamnă stilată, echilibrată şi mai
puţin expansivă. E tolerantă şi prietenoasă, dar îşi doreşte ca uneori
să lenevească în singurătate. Are
obiceiul de a petrece mult timp pe
pervazul geamului, când pare să cugete, ori să viseze cu ochii deschişi.
Desigur, este afectuoasă, dar nu
este exagerat de „lipicioasă”.
Vei fi întotdeauna norocos
dacă vei şti să te împrieteneşti cu o
pisică străină, spune un proverb. E
drept, pisicile britanice sunt uşor rezervate la primul contact cu persoaiulie - august 2012

Temperament şi preţ
Speranţa de viaţă a exemplarelor
din rasa British Shorthair este de 11-14
ani. O astfel de pisică are un temperament... tipic britanic - este afectuoasă,
dar are pretenţia ca momentele de intimitate să îi fie respectate. Şi totuşi, la
noi încă nu este o rasă populară. „Un
exemplar British cu pedigree poate fi
cumpărat la un preţ cuprins între 250
şi 300 de euro, dar sunt mai rar întâlnite la noi, de această rasă fiind mai interesaţi mai mult străinii”, a mărturit
arădeanca Lenuţa Tîrsală.
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INEDIT

Cafenelele cu
pisici

de Oana-Cristina Butta

P

isicile sunt animale de
companie deja consacrate atât în Europa, cât
şi în America sau în alte părţi de inspiraţie occidentală. În Orient însă,
lucrurile stau puţin altfel. Dacă în
Coreea sau anumite zone din China
există un oarecare apetit pentru anumite preparate culinare care i-ar
face pe iubitorii de feline din întreaga lume să se cutremure, în Japonia
problema nu constă în pericolul ca
pisica proprie să ajungă în farfuria
vreunui amator de astfel de „delicatese”, ci în lipsa de timp şi spaţiu
pentru a îngriji un companion atât de
pretenţios. Întreprinzători din fire,
niponii au importat soluţia ideală:
cat café-urile, sau cafenelele cu pisici.

Începutul, în Taiwan
Primul cat café s-a deschis în
capitala taiwaneză Taipei, în anul
1998. Principiul era foarte simplu:
clienţii veneau, comandau o băutură sau o gustare şi puteau alege o
pisică cu care să se joace cât timp
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îşi savurau comanda. Ideea s-a dovedit foarte populară în rândul turiştilor veniţi din Japonia, aşa că nu
a trecut mult până la apariţia primului cat café nipon, deschis în Osaka,
şase ani mai târziu. La un an după,
a apărut şi „Neko no Mise” (în traducere liberă, „Magazinul cu pisici”),
care se auto-intitulează „primul şi cel
mai longeviv cat café din Tokyo şi
din regiunea Kanto.”
În acest an, la începutul lunii
mai, chiar în centrul Vienei, Alexander Thur şi soţia lui, japoneza Takako Ishimitsu (în foto dreapta jos), au
inaugurat primul cat café european.
În prezent, orice cat café trebuie să
obţină o autorizaţie şi să respecte
o serie de norme impuse prin Legea
privind Tratamentul şi Protecţia Animalelor. Astfel, pisicile sunt protejate împotriva stresului, nu sunt deranjate atunci când dorm sau se
odihnesc şi pot fi hrănite doar cu
gustări cumpărate direct din café în caz contrar, în Japonia amenzile
pot ajunge şi la câteva sute de mii
de yeni.
Succesul acestui tip de afa-

cere i-a determinat pe japonezi să
extindă strategia şi la alte animale
de companie. Astfel, au apărut localuri unde cei interesaţi îşi pot petrece timpul în compania hamsterilor
sau a gândacilor-samurai, şi chiar
ser vicii de „adopţie temporară”,
contra cost, pentru câini şi pisici. În
acelaşi timp, cat café-urile s-au specializat, împărţindu-se în localuri generale, de relaxare, dedicate unor
anumite specii (doar pisici de rasă)
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sau culori (doar pisici negre), şi chiar
foste adăposturi care s-au reprofilat
pentru a avea şanse mai mari de a
le găsi pisicilor avute în grijă noi stăpâni. Chiar dacă, la prima vedere,
cat café-urile ar putea părea locuri
destinate exclusiv bătrânilor sau
celor timizi şi singuratici, grupurile
de tineri şi cuplurile sunt clienţi la
fel de fideli. Nu există vreun „portretrobot” al vizitatorilor, după cum o
spun chiar angajaţii: elevi şi studenţi,
artişti, salariaţi şi casnice, tineri şi
bătrâni, cu toţii vin şi revin pentru o
oră de relaxare în compania felinelor.

Preţuri şi reguli
La fel ca în localurile care
oferă şi alte servicii pe lângă tradiţionala cafea sau prăjitură cu ceai,
şi în cazul cat café-urilor, pe lângă
preţul consumaţiei, se plăteşte o
taxă de intrare. Aceasta se situează,
de regulă, în jurul sumei de 1.000
de yeni pentru o oră, un preţ destul
de ridicat - în comparaţie, o masă
tradiţională japoneză la un restaurant costă în medie între 500 şi 850
de yeni, iar un meniu de fast-food
ajunge rareori să depăşească 500
de yeni. La café-urile mai pretenţioase - de exemplu, cele care au
doar pisici de rasă - preţurile pot fi
mult mai mari. Pentru a veni în întâmpinarea clienţilor, mulţi patroni
au recurs la diverse soluţii sau promoţii, cum ar fi cardurile de fidelitate sau promoţiile de tip happy hour,
iar unii au încercat să atragă mai
mulţi clienţi oferind reduceri pentru
cupluri sau vizitele în grup. Unele
localuri, mai ales cele care promovează adopţia pisicilor fără stăpân,
cer doar o sumă modică pentru acces. Este cazul unui cat café din
zona Minoo-shi (Osaka), unde proprietarii se mulţumesc cu orice
sumă plătită de vizitatori, acceptând
şi donaţii (mâncare pentru pisici,
covoraşe sau jucării).
De asemenea, pe lângă gustări, doritorii pot închiria şi hăinuţe
sau jucării, de regulă în blocuri de
timp de 10-15 minute, la preţuri
cuprinse între 200 şi 500 de yeni
(aproximativ 2-5 dolari). Fumatul
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este permis doar în spaţii separate,
unde nu există riscul ca pisicile să
inhaleze fum ori să se înece cu mucurile de ţigări.
Un cat café nu este însă doar
un loc în care oamenii se pot juca
cu pisici. Majoritatea servesc gustări
tradiţionale şi băuturi, iar cei care
s-au plictisit au la dispoziţie benzi
desenate (manga) şi cărţi care pot
fi citite confortabil, aşezat pe un fotoliu sau o perină pusă direct pe
podea. Regulile casei cer ca întotdeauna oaspeţii să-şi lase pantofii
la intrare; aceştia primesc apoi o
pereche de papuci sau şosete „tabi”
pe care o vor înapoia la plecare, ast-

fel că podelele sunt păstrate în permanenţă curate.
În prezent, cat café-urile reprezintă o atracţie sigură atât în
zonele turistice din metropole, cum
ar fi Tokyo (unde sunt cel puţin 39
de astfel de localuri) sau Osaka, cât
şi în cartierele rezidenţiale construite în timpul boom-ului economic al
anilor ’80, unde apartamentele sunt
mici, cu pereţi subţiri şi închiriate
sub reguli foarte stricte.
În astfel de clădiri, animalele
de companie sunt de multe ori interzise din cauza zgomotului, a mirosului sau al altor probleme care i-ar
putea deranja pe ceilalţi locatari.
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ANIMALE DE BLANĂ

Regina veveriţelor

de Liviu Catană

Î

n Cristian, o aşezare întemeiată de coloniştii saşi şi
situată la vreo 9 kilometri
de Braşov, e ascuns un unicat naţional în domeniul crescătoriilor de
animale de companie: o fermă de...
veveriţe. Mă rog, nu ştiu cât de
adecvat e termenul „fermă”, în condiţiile în care „grădiniţa de ţopăitoare-ronţăitoare” a Dianei Vajda nu

este o „unitate de producţie vegetală sau animală”, ci una producătoare de veselie, încântare, tandreţe, mirare, amuzament, bucurie alegeţi orice cuvânt enumerat, nu
veţi greşi. Crescătoria de veveriţe
nici nu şi-ar fi putut alege o „casă”
mai bună decât Ţara Bârsei, în apropiere de Cristian fiind ultima rămăşiţă a unei străvechi păduri de stejari, declarată monument al naturii
- unele exemplare de arbori au
peste 400 de ani.

Unicat: ferma de veveriţe
Diana Vajda, tânăra „mămică” a veveriţelor, are parcă ceva din
comportamentul protejatelor sale:
volubilă, dar şi circumspectă. Pe de
o parte pentru că, într-o bună măsură, reporterii care au vizitat-o au abordat subiectul fermei de veveriţe
din perspectiva show-ului, adică a
unei „afaceri de criză” sau a unei
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„ciudăţenii”, fără a încerca să descifreze resorturi mai profunde ale
pasiunii. De altfel, tocmai pentru că
mulţi vizitatori ocazionali au luat în
derâdere ideea creării unei ferme
de veveriţe, ferma de veveriţe nu
are un regim de vizitare.
Deşi nu e de profesie medic
veterinar ori biolog, fiind specializată în tehnologia informaţiei, Diana
Vajda creşte veveriţe din pasiune,
cu devotament, dar şi profesionalism. De la cinci exemplare, cât număra ferma în urmă cu câţiva ani,
acum „grădiniţa” a ajuns la circa 30
de veveriţe, mature şi pui, exemplare superbe, sănătoase. Braşoveanca le ştie pe toate după nume,
le strigă - Sara, o veveriţă siberiană,
este favorita şi protejata ei.
Printre veveriţe nu poţi să vorbeşti decât despre ele, iar Diana
Vajda este o enciclopedie în acest
sens. De la ea, un neofit poate afla
o sumedenie de lucruri interesante
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despre veveriţe: sunt specii „de pământ”, care hibernează, care nu
prea se caţără - iar dacă o fac, coborârea le „pune în dificultate”; veveriţele siberiene, tot “de pământ”,
sunt foarte bune căţărătoare, dar
dacă găsesc pământ, se apucă imediat de săpat. Braşoveanca povesteşte că speciile arboricole sunt active tot anul, vioaie şi curioase, sunt
foarte curate, iar când simt că talaşul nu mai e proaspăt îl aruncă singure! Şi tot ea recomandă ca puii
să fie luaţi în palmă de la trei săptămâni, pentru a se obişnui şi interacţiona mai târziu cu oamenii.
La crescătoria de veveriţe de
la Cristian sunt şase specii: europene (Sciurus Vulgaris); japoneze
(Sciurus Lis, pe cale de dispariţie în
mediul natural, de talie mai mare,
cu blana închisă, un pic aspră); tamiops swinhoei (veveriţe chinezeşti
- li se spune aşa, deşi trăiesc şi-n
Myanmar şi Taiwan -, pitici, dungate
şi sociale - „ciripesc”!); siberiene clasice şi albe (solitare, li se mai spune
burunduk, iar strămoşii latini le-au
denumit Eutamias Sibericus); leopard (Ictidomys Tridecemlineatus,
delicate, de talie mică, cu blăniţă
fină brăzdată de 13 dungi - nu le
aduce ghinion, garantat!).
Veveriţele Dianei, în toate varietăţile de culori, sunt aduse pe filieră ungurească, dar mai ales din
Germania (unde sunt crescători mai
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Cleo, japoneza ca un star de cinema

Să fotografiezi micii locatari
de la „grădiniţa” din Cristian este
un demers mai obositor decât sar crede, de vreme ce veveriţele
sunt caracterizate prin cuvinte exclusiv de ordin dinamic: iureş, mişcare, năvală etc. Cumva, cu sprijinul Dianei Vajda, am reuşit... Cleo,
veveriţă japoneză, se comportă ca
un star de cinema: curioasă, dezinhibată şi răsfăţată, pozează în
cele mai neverosimile poziţii, ştie
că e centrul atenţiei, vine cu nasul
până în obiectivul aparatului foto,
pentru ca în secunda următoare,
un capriciu să o trimită pe spatele
sau în capul tău.
serioşi, mai dedicaţi). Braşoveanca
a învăţat cam singură tot ce ţine de
creşterea veveriţelor. A învăţat, de
exemplu, uneori la modul dureros,
că alimente aparent sigure, precum
castraveţii proaspeţi sau ciupercile
champignon (chiar sterile, cumpărate din supermarket), pot fi toxice
pentru gingaşele făpturi.

Curierul cu veveriţe
Diana Vajda consideră că a
fost un adevărat noroc să-l cunoască pe medicul veterinar Victor Grozea, din Săcele, singurul din mulţi
ce a avut curajul să trateze veveriţe.
Cu toate că ferma de veveriţe

din Cristian (jud. Braşov) este singura iniţiativă de această anvergură
din România, e dificil să încadrezi
ca business o activitate cu venituri
de 3.000-4.000 de euro pe an, în
condiţiile în care i te dedici în totalitate. Braşoveanca nu încredinţează
veveriţele spre vânzare petshop-urilor, pentru că, de obicei, acolo nu le
sunt asigurate condiţii adecvate cum ar fi hrana vie, viermişori de
făină, ori dispunerea lor în locuri
mai izolate din magazin - ceea ce le
tarează comportamentul.
Aşa că „grădiniţa” trimite pui
în toată ţara, celor care au aflat de
ea de la televizor, de pe internet
(www.veverite.eu) sau din vorbă în
vorbă şi vor să aibă în preajmă
unele dintre cele mai tonice şi drăgălaşe animale de companie. Veveriţele sunt trimise doritorilor direct
(înscrierile se fac încă din noiembrie, pentru primăvara/vara anului
următor), mai ales că şi-a găsit şi o
firmă de curierat care a acceptat să
le transporte, chiar şi la distanţe
mai mari, cum ar fi Timişoara ori
Galaţi.
De ce o veveriţă? Pentru că
oricât ai vrea să pari de serios, oricât de „întunecată” ţi-a fost ziua,
veselia şi cheful de viaţă al acestor
extrem de simpatice vietăţi îţi aduc
seninul în suflet şi pe chip. Asta e şi
satisfacţia supremă a Dianei Vajda,
dar şi a celorlalţi crescători din ţară,
din ce în ce mai numeroşi.
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HOLLAND LOP

Bocănilă la fitness

• Un animal de companie în adevăratul sens al cuvântului
de Livia Şchiopu

H

Hrănirea
Holland Lop pot fi hrăniţi cu pelete
profesionale extrudate, fân cu conţinut scăzut de proteine. În timpul iernii, hrana se suplimentează cu câte o linguriţă de fulgi de
ovăz brut. Ocazional, în cantităţi foarte mici,
o dată pe zi şi doar la vârstă adultă (în caz
contrar poate cauza diaree), li se poate da
cartof crud dulce, iarbă, varză, o bucată de banană sau frunze de
zmeură. Le plac morcovii şi lăptuca, însă un morcov mic este suficient
pentru un răsfăţ cotidian. Evitaţi combinaţia lăptucii cu salata iceberg,
poate provoca o periculoasă diaree apoasă. Cei mai mulţi iepuri preferă,
de fapt, partea de sus a morcovului, cea verde. Nu hrăniţi iepurii de companie doar cu morcov şi salată iceberg - au fost cazuri în care, din cauza
dietei necorespunzătoare, exemplarele au sfârşit nefericit.
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alucinaţie de la atâta
pedalat? O sală de
sport n-are mascote
vii, blănoase. Şi atunci ce se arată
excesiv de dinamic în preajma bicicletei enervant de statice? A, e doar
Bocănilă, iepurele frumoasei domnişoare de la recepţie. L-a adus la
muncă de mai multe ori, colegii
erau curioşi. În timp ce vorbim, pozăm cu şi despre urechiat, iubitorii
de mişcare, aerobă şi anaerobă, îl
sorb din ochi. De la siluete fit în ţinută roz, la masă musculară activă
şi transpirată, toate privile se înduioşează în prezenţa lui. E clar, cu
puf se topeşte testosteronul!
„E băiat, da’ în primele patru
luni am crezut că-i fată”. Bocănilă e
un Holland Lop cu vârstă incertă,
cam un an ş-o lună. Irina Gâscă l-a
luat de la un pet shop în urmă cu
nouă luni. Şi-a sedus pe loc viitoarea stăpână chiar dacă vânzătorii n-au ştiut să-i
spună ce rasă este. „Am intrat în
magazin şi mi-a plăcut. Erau doi,
unu negru şi ăsta… Ăsta a fost mai
special, avea şi ochii albaştri…”.
Tânăra mărturiseşte că mama ei este cea care-l îngrijeşte - promisiunile de responsabilitate maximă
s-au evaporat după prima săptămână de convieţuire cu iepuraşul.
Room service-ul se prezintă în cuşca lui o dată la două zile. În afara
cuştii… rezolvă problemele pe unde
nimereşte, îl pârăşte stăpâna. Lăsat
în libertatea junglei domestice urbane, adică apartament, merge, ţopăie, scotoceşte, îşi înfige incisivii în
tot ce prinde: hârtii, cărţi, cabluri „Da’ le şi mănâncă!”.
La oameni se numeşte sindrom Pica, la el… doar o scăpare la
fast-food. „Îl mai las liber prin casă,
dar tre’ să fii cu ochii pe el, că e dezastru!”.
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Bocănilă-n vacanţă
L-a dus la ţară, „la gagici”, la
Buzău, unde bunica Irinei deţine
zece bucăţi de urechiaţi albi cu
ochii roşii. Socializarea iepurească
a decurs bine, confraţii de la ţară au
fost mirosiţi, guduriţi, cu botul, cu
gâtul… cum s-a putut. Am aflat
chiar că o anumită „doamnă iepure” a primit din partea lui atenţie,
târcoale şi adulmecări îndelungate.
“E lipicios”, convinge Irina Gâscă. Şi
e frumos, dar, atenţie!, a nu i se da
drumul pe scări! „A prins o dată uşa
deschisă la apartament ş-a luat-o-n
jos, pe scări”. Şi la ţară, într-un moment de neatenţie, a evadat pe
stradă lăsându-şi stăpâna înlăcrimată - noroc c-un vecin care l-a găsit în curtea sa. Următoarea ieşire e
preconizată la Vulcanii Noroioşi. Vă
gândiţi la ce mă gândesc şi eu?
Când este relaxat, pentru că
mai există şi momente de genul
ăsta - rare! -, îşi întinde picioarele
şi se lasă pradă mângâierii. Pare
afectuos, linge degetele care-l mângâie prin cuşcă, dar când crede că
ai alte intenţii, sare la bătaie - „Nu
suportă să-i pui mâna pe coadă,
sare ca ars”.
Capitolul tabieturi: se spală
obsesiv, scutindu-şi îngrijitorii de o
povară-n plus. Îşi deschide singur
cuşca şi recunoaşte sunetul uşii frigiderului, aşa că nu ratează nicio
gustare. Cât despre salata noastră
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cea de toate zilele… Dacă doriţi să
ştiți, ăsta micu’ mănâncă de toate.
Nemanierat, ajunge să fure mâncarea din farfurie - poate pentru că
merge la sală are nevoie de proteine. Ca urmare, Irinei i-a dispărut
din faţă câte-o bucată de… carne.
Tehnica? Simplu: se apelează la
simţul olfactiv, se execută mişcarea
ţuşti pe pat! şi ţop pe masă! - continuarea… jucaţi-vă cu propria imaginaţie. „Mănâncă mult mai repede
decât mine, mi-a furat un crenvurşt
din mână! Morcovi nu prea vrea,
doar în ultimă instanţă, când nu e
altceva. Preferă salata, roşiile, castraveţii… Mănâncă şi pâine, dulciuri, pepene...”, enumeră Irina.
Primele luni a sărit peste hidratare,
stăpâna neştiind că trebuie să-i dea
să bea apă. Acum, însă, cosmopolitul urechios bea de la suc la cafea,
cu linguriţa, fără probleme.
Ca rezumat al indexului alimentar, îi plac alimentele dulci - normal, dacă merge la sală, are nevoie
şi de carbohidraţi, nu? Model de
urmat în materie de alimentaţie fibroasă şi activitate fizică, monsieur
Bocănilă nu a avut până în prezent
nevoie de doctor. Remarcabil!

Bocănilă, pitic de Olanda
ISTORIC. Rasa Holland Lop
există datorită unui crescător din
Tilburg, Adriann de Cock, care, timp
de 14 ani, a împerecheat Berbecul

francez cu Piticul olandez şi, ulterior, cu Berbecul englez. În anul
1964, rasa a fost brevetată, iar în
1970, olandezul de Cock, împreună
cu alţi 12 pasionaţi, au fondat un
clubul de specialitate dedicat exclusiv acestei simpatice rase.
CARACTERISTICI. Greutatea
unui exemplar variază între 1,4 şi 2
kg. Este afectuos faţă de proprietar
- în general, masculii au personalitate mai sensibilă, femelele pot deveni defensive dacă simt atentarea
la potenţialele lor zone de cuibărit
(este indicat ca femelele să aibă
trei-patru naşteri pe an). Urechile iepuraşului vor coborî la vârsta de
trei-şase săptămâni, în rare situaţii
chiar mai târziu. Cu excepţia cazului
în care un pui este vândut împreună cu mama sa, acesta nu ar
trebui să părăsească cuibul până la
opt săptămâni, pe deplin înţărcat în unele ţări este chiar interzisă vânzarea unui iepure înainte de vârsta
de opt săptămâni. Trăieşte între 5 şi
8 ani, prelungirea duratei de viaţă
incluzând castrarea sau sterilizarea.
SĂNĂTATE. Nu trebuie să vă
îngrijoraţi pentru culoarea roşie a
urinei, este doar semn de proteine
nedigerate. În captivitate, iepurii nu
au nevoie de vaccinuri, totuşi, trebuie să consultaţi periodic medicul
veterinar pentru examinări şi pentru
a preîntâmpina eventualele probleme de sănătate.
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CHINCHILLA

Minionele salvate de un inginer minier
de Corina Berciu

C

e vine din America de
Sud, este mic, blănos şi
nu-i nici iepure, nici veveriţă? Corect, chinchilla! În urmă
cu un secol, din cauza vânatului excesiv, acest adorabil rozător era pe
cale de dispariţie, fiind salvat de iniţiativa unui inginer american de la
mina de cupru Anaconda din Chile,
Mathias Chapman
(în foto mic), cel
care a înfiinţat prima crescătorie de
chinchilla.
Minionele rozătoare atrag
prin blana lor fină şi foarte deasă,
care are o densitate uimitoare: peste 50 de fire de păr la fiecare folicul
- pentru comparaţie, omul are un
singur fir de păr/folicul. În mediul
natural, fac „baie” în cenuşă vulcanică, îndepărtându-şi umezeala şi
grăsimea din blană. „Nisip perlitic
sau zeolitic, comparabil cu cel din
locul lor de baştină, se găseşte la
magazinele de specialitate, iar astfel de băi sunt necesare frecvent”,
a precizat crescătorul Dorin Boltye,
cel care a dezvoltat, în Satu Nou de
Jos, cea mai mare crescătorie de
chinchilla din Maramureş. Pentru a
se obişnui cu stăpânii, chinchilla trebuie adoptată de la vârsta de douăpatru luni, iar cei care o aleg ca animal de companie trebuie să se
angajeze să aibă un ”bebeluş” pentru 10-15 ani, chinchillele având o
durată relativ mare de viaţă, a explicat Boltye. Deşi au personalităţi di-

ferite, aproape toate se vor pune în
pericol dacă sunt lăsate libere prin
casă şi, având un „ceas intern” destul
de strict, nu gustă cu plăcere situaţiile imprevizibile. Nu agreează nici
să fie ţinute prea mult în braţe. Granulele speciale pe bază de lucernă
constituie hrana lor de bază, furnizând necesarul de vitamine şi minerale, iar fânul şi paiele de calitate
foarte bună sunt necesare cam o
dată pe săptămână. Pofticioasă,
orice chinchilla ar vrea să aibă o

Preţuri
Un exemplar de chinchilla standard (gri cu burta albă) costă 150 de
lei, iar cele colorate, de la 200 de lei în
sus. Cuştile speciale, din sârmă, costă
între 60 şi 280 de lei, în funcţie de dimensiuni, iar acestea trebuie echipate
cu accesorii speciale pentru alergare,
căţărare şi joacă.
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dietă mult mai variată, însă gustări
precum o felie subţire de măr sau o
stafidă, oferite mai des decât o dată
pe săptămână, duc la probleme digestive, scădere în greutate şi chiar
moarte. Total interzise, „din cauza
conţinutului mare de carbohidraţi şi
zaharuri care pot otrăvi flora intestinală”, sunt fasolea, porumbul sau
morcovii, a mai subliniat Boltye.
Pentru a evita creşterea exagerată
a dinţilor acestor rozătoare, trebuie
să le fie puse la dispoziţie crenguţe
de dud şi blocuri minerale speciale.
Fiind animale cu activitate nocturnă,
e preferabil să le amplasaţi cuşca
într-o altă cameră decât dormitorul.
Curăţarea periodică a cuştii, hrana
şi apa în permanenţă proaspete,
precum şi menţinerea temperaturii
camerei sub 25º Celsius sunt condiţii esenţiale pentru a avea animăluţe sănătoase şi vioaie.
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CAIQUE

Clovnul papagalilor
de Cosmin Valentin

C

aique este o specie endemică de papagali trăieşte doar în zonele
împădurite din bazinul fluviului-rege
al lumii: Amazon. În aparenţă, arealul generos pe care-l are la dispoziţie
- cel mai mare bazin hidrologic din
lume, întins pe o suprafaţă de 7 milioane de kilometri pătraţi - ar trebui
să fie suficient pentru ca specia să
fie adăpostită de alarmanta extincţie ce ameninţă numeroase specii
de păsări. Din păcate, defrişările
masive au cauzat reducerea semnificativă a populaţiei de Caique şi,
deşi încă nu e considerată o specie
vulnerabilă, din anul 2004 a fost inclusă sub protecţia CITES (Convenţia privind Comerţul Internaţional cu
Specii ale Faunei şi Florei Sălbatice). Se estimează că în pădurile
tropicale din bazinul amazonian, din
cauza reducerii semnificative a habitatului (cu peste 13% în ultimii 24
de ani), populaţia de Caique a scăzut cu circa 25%. În pofida acestui
fapt, în anumite condiţii se poate
face comerţ cu Caique, aceştia fiind
preferaţii iubitorilor de papagali din
Europa şi America de Nord.
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Caiacul cu cap negru
Caique (în traducere „caiac”)
este un papagal de talie mică spre
medie (23 de centimetri înălţime şi
până la 170 de grame greutate).
Sunt cunoscute două specii: Caique
cu burta albă (care trăieşte în bazinul sudic al Amazonului) şi Caique
cu Cap Negru, originar din habitatele împădurite situate la nord şi la vest de
râul Ucayali (unul din principalii afluenţi ai Amazonului), în Peru, Brazilia,
Guyana Franceză, Guyana, Surinam
şi Venezuela. Povestea continuă exclusiv despre această specie.
Cunoscut sub denumirea populară Papagalul cu Cap Negru (Pionites melanocephalus - grafiat de cele
mai multe ori incorect Pionites melanocephala), mai este numit şi Caiacul cu Cap Negru, Papagalul cu
Şapte Culori (penajul său fiind colorat în negru, alb, verde, galben, portocaliu, albastru şi gri) şi Papagalul
Clovn (datorită coloritului penajului
şi caracterului) - sunt… comici!
Caique cu Cap Negru are
două varietăţi: Pionites melanocephalus melanocephalus (cu penaj

portocaliu pe ceafă şi coapse şi alb
pe burtă) şi Pionites pallidus melanocephalus (numit şi Caiacul Palid,
cu penaj galben pe coapse şi ceafă
şi galben pal pe burtă). Cele două
varietăţi se înmulţesc uşor între ele,
aşa că mulţi crescători deţin exemplare care prezintă caracteristicile
ambelor subspecii. Atenţie, indiferent de varietate, puietul are penajul
colorat puternic în galben.
În mediul natural, Caique cu
Cap Negru trăiesc în comunităţi restrânse, de 10-30 de exemplare. Nu
excelează ca zburători, de aceea îşi
petrec cea mai mare parte a timpului în vârful copacilor. Au corp filiform şi coadă scurtă. Speranţa de
viaţă e de 20-35 de ani, însă se cunosc cazuri în care unele exemplare
au atins vârsta de 40 de ani.
Au un miros specific, genetic,
dar nederanjant, care depinde atât
de dietă, cât şi de starea sa emoţională - izul e dulceag, oarecum similar cu cel al… cartonului. Se hrănesc cu flori, fructe, unele legume,
seminţe şi, uneori, cu insecte. În
captivitate se recomandă ca hrana
naturală să fie completată cu pelete
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de calitate - în perioada de reproducere, unii crescători suplimentează
alimentaţia şi cu nectar (îl găsiţi în
magazinele specializate).

Reproducerea
Masculii şi femelele au penajul identic, aşa că dacă nu s-au reprodus pot fi recunoscuţi cu dificultate, singurele modalităţi fiind
chirurgicale şi ADN (ultima fiind recomandată pentru nivelul redus de
stres indus păsării). Caique atinge
maturitatea sexuală la vârsta de doi
ani, însă se recomandă înmulţirea
lor abia de la trei-patru ani pentru a
avea pui de calitate.
Cea mai dificilă parte a reproducerii acestor papagali în stare de
captivitate constă în obţinerea unei
perechi compatibile. Caique este
destul de delicat atunci când vine
vorba de alegerea unui partener şi
poate deveni chiar agresiv dacă încercaţi să-i impuneţi un partener.
De aceea, înainte de a forma o pereche, crescătorii profesionişti aleg
cel puţin patru păsări din fiecare
sex şi le pun cuştile alăturate pentru
a observa modul în care reacţionează şi interacţionează unele cu
altele. După stabilirea unei perechi,
plasaţi cele două exemplare în
aceeaşi cuşcă - aceasta trebuie să
fie de dimensiuni mari şi noua pereche trebuie monitorizată pentru
că păsările pot deveni agresive faţă
de noua cunoştinţă (în unele cazuri,
ele se luptă chiar şi o săptămână
înainte de a se împerechea). Nu încercaţi să acceleraţi procesul, limitaţi-vă la monitorizarea perechii şi
interveniţi doar în cazul în care agresiunile se intensifică şi există un risc
real pentru exemplarul agresat. Cuplurile îşi cimentează legătura hrănindu-se şi curăţându-şi penele reciproc - în timpul ritualului de curtare,
masculii îşi etalează în faţa partenerei penajul colorat, prin mişcări
specifice.
După stabilirea perechii de reproducţie, înmulţirea se va produce
bianual - o ritmicitate mai mare de
două naşteri pe an este epuizantă
pentru femelă, ea fiind cea respon76

sabilă de hrănirea puilor, şi există
riscul ca aceasta să dezvolte sensibilitate la boli, să producă ouă anormal de mici sau pui bolnavi.

Creştere şi temperament
Deşi zboară puţin şi pe
distanţe mici, Caique cu Cap Negru
sunt foarte energici şi agili, aşa că
au nevoie de o cuşcă mare, din oţel
(pentru că este un căţărător desăvârşit, dar şi pentru că roade barele
cuştii). E curios din fire, ca un copil,
uneori se supără şi devine răutăcios
când este băgat înapoi în cuşcă,
mai ales dacă acest lucru îl face stăpânul de care s-a ataşat. Deşi este
foar te inteligent, are capacităţi reduse de a reproduce cuvinte. Imită
în schimb alte sunete auzite, cum
ar fi bipurile cuptorului cu microunde, alarma de la ceas, sunetul telefonului şi chiar fluieră o melodie.
Deşi este inclus în categoria
papagalilor tăcuţi, e un companion
desăvârşit. Se joacă mereu, este un
bun acrobat, un campion al giumbuşlucurilor, poate fi învăţat să execute diferite trucuri, să danseze, iar
unii crescători susţin că i-au învăţat
chiar să folosească o mini-oliţă! De
regulă se ataşează de un sigur stăpân - fidelitate dusă la extrem! - de
care se agaţă cu abilitate (foloseşte
ciocul mai mult decât alte specii de
papagali) şi nu mai vrea să-l părăsească mult timp. Atenţie, vă poate
trage de păr! - are nevoie de interacţiune şi asta e una din modalităţile sale “dureroase” de a-şi arăta

dragostea faţă de stăpân.
Termperamentul său jucăuş
cere ca în cuşcă să puneţi şi câteva
jucării, însă nu vă speriaţi dacă-ntr-o zi îl
veţi găsi pe spate, pe fundul cuştii,
cel mai probabil se joacă cu ceva.
De asemenea, îi place să se scalde,
de aceea cuşca trebuie prevăzută
şi cu o “cădiţă” destul de încăpătoare, pentru a putea face o baie
de câte ori are chef. Caique adoră
suprafeţele moi (pernele, de exemplu), de aceea, pentru a evita accidentele nedorite, dacă l-aţi lăsat liber prin cameră nu vă aruncaţi pe
canapea înainte de a verifica dacă
nu cumva pasărea e pe acolo.
Asta-i viaţa cu un Caique!
Apropo, se pronunţă “Kaie-ke” - nu
sună ca strigătul de luptă din “Xena,
prinţesa războinică”? Cu acest puf
colorat, prietenos, curios, jucăuş,
obraznic, încăpăţânat, fricos şi curajos în acelaşi timp, fiecare zi va fi
o nouă şi interesantă provocare. Nu
aveţi încă un Caique? Dacă v-aţi decis să achiziţionaţi unul, aflaţi că,
deşi de regulă vi se spune că e “rar
şi scump, la preţuri de la 350 de
euro în sus”, eu am găsit câteva
exemplare de vânzare pe forumurile
europene de specialitate, iar pe
piaţa britanică chiar am găsit un
mascul de şapte ani şi jumătate, în
condiţii excelente de sănătate, care
era scos la vânzare cu 175 de euro,
cu menţiunea stăpânului că “e cam
trist, pentru că tocmai şi-a pierdut
perechea”. Cu perseverenţă, puteţi
face şi din ţară o achiziţie la un preţ
corect.
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„Pinguinul” care-a gonit din
Indii pân' la poalele Tâmpei

de Liviu Catană

ALERGĂTOAREA INDIANĂ

A

lergătoarea indiană, originară din
sud-estul Asiei, e
una din cele mai vechi rase de
raţe din lume - în insula indoneziană Java au fost descoperite sculpturi din piatră, vechi
de peste 2.000 de ani, care
reprezintă această rasă. Modul în care Alergătoarea indiană a ajuns în Europa este
unul controversat şi astăzi, britanicii şi olandezii atribuinduşi fiecare acest merit.

Controversa
britanico-olandeză
Britanicii susţin că Alfred Russel Wallace, celebrul biolog şi evoluţionist, creator al teoriei selecției
naturale - care l-a inspirat pe Charles Darwin în dezvoltarea teoriei evoluţioniste - ar fi remarcat această
raţă în 1851, pe insula indoneziană
Lombok, pe când cerceta Arhipeleagul Malay. Russel ar fi spus atunci:
„Merg drepte, ca pinguinii”. De la
această remarcă, în tot secolul al
XIX-lea Alergătoarea indiană a fost
cunoscută europenilor sub denumirea de „Raţa pinguin”. Filiforme (de
60-75 cm lungime şi cu o greutate
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de 1,4-2,3 kilograme), stau drepte
ca o lumânare, motiv pentru care
nu merg legănat, precum rasele europene, ci mai degrabă aleargă, postură din care, într-adevăr, seamănă
cu nişte pinguini pitici.
Orgoliul rănit al olandezilor
susţine că această raţă orientală a
ajuns în Europa mult mai devreme
de secolul al XIX-lea, ele apărând
pe pânzele maeştrilor penelului din
Ţările de Jos, încă din anii 1600.
Cercetătorul Kenneth Broekman
menţionează că la sfârşitul secolului al XVI-lea corabia olandeză Ysselstein, a căpitanului van Houtman, a adus pe continent sute de
„pinguini de apă sărată” care, în opinia sa, sunt raţe „Pinguin”. Arhivele
maritime ale vremii menţionează că
această pasăre era achiziţionată de
marinari pentru că era ieftină, gustoasă („cu carne aromată”) şi era
mâncată cu orez.
Dacă la început au fost privite
de europeni mai mult ca nişte curiozităţi, fiind în principal adoptate
de grădinile zoologice din Anglia, în
scurt timp ele au atras atenţia prin
valoarea lor comercială, amatorii de
pâté de foie gras fiind încântaţi, iar
fermierii, ispitiţi de productivitatea
acestor raţe - în medie, 200 de ouă
pe an. Paradoxal, tocmai din cauza
acestei ultime calităţi Alergătoarele

indiene au fost în pericol de a dispărea din Europa. Folosite la încrucişări cu rasele europene Aylesbury
şi Rouen, pentru a îmbunătăţi producţia de ouă a noilor progenituri,
precum şi la crearea unor rase noi
(Khaki Campbell sau Buff Orpington), după o vreme aproape că nu
se mai găseau Alergătoare de rasă
pură. De altfel, la finalul secolului
XIX, erau atât de rare încât erau expuse la expoziţii cu păsări rare (de
pildă, în Dumfries - 1876 - şi Kendal
- în 1896).
Salvatorii rasei, care au importat la începutul secolului al XXlea noi exemplare pure, au fost entuziaştii Joseph Walton şi Matthew
Smith. Tot în acea perioadă, în anul
1902, artistul Harrison Weir a folosit
pentru prima oară termenul „Alergătoarea indiană”, referindu-se la
„Raţele pinguin” care au trecut Oceanul pentru ameliorarea raselor
britanice, la începutul secolului al
XIX-lea. Şi Alergătoarea indiană i-a
rămas numele.

Mai bine vedetă, decât pateu
Inginerul braşovean Vajda Sanyi deţine patru „atleţi” măcănitori
- trei femele şi un mascul -, aduşi
din Ungaria şi, în curând, crescătoria
va creşte substanţial cu circa 20 de
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boboci. Vajda susţine că Alergătoarea indiană este preţuită astăzi pentru două calităţi diferite de cele pentru care era apreciată în secolul
trecut. Sunt cumpărate ca păsări
decorative, nu doar pentru rolul lor
estetic, ci şi fiindcă sunt simpatice,
comice, penajul lor având, în general, culori puternice, contrastante
(verde metalic, negru-intens, albastru-gri, alb, oranj-strălucitor, cafeniu).
Pe de altă parte, însă, Alergătoarele indiene încep să fie tot mai
căutate pentru „înclinaţiile” lor...
ecologice, susţinute de calităţile
„sportive” pe care specia le posedă.
Ele au un apetit cu totul special pentru un temut dăunător al grădinilor:
Limax („melcul fără cochilie”), pe
care îl devorează cu nesaţ. Şi nu-şi
fac de râs calificativul de „alergătoare”, o singură pereche de astfel
de raţe putând curăţa de melci un
hectar de teren într-o singură zi! E
recomandat, însă, ca înainte de a
le da drumul la „vânătoare de
melci”, să le îndopăm cu verdeaţă,
pentru a nu periclita culturile sau
straturile cu zarzavat. Dacă ţinem
seama că braşoveanul Vajda vinde
cu 70 de lei un exemplar (în unele
ţări occidentale se pot şi închiria!),
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este limpede că Alergătoarea indiană poate fi o soluţie mai ecologică şi economică („investiţia” se
amortizează în doi ani) decât substanţele chimice din comerţ (detalii
pe www.ecoprofi.ro).

Alergătoarele, nepretenţioase
Aceste păsări nu sunt foarte
pretenţioase, ajung la maturitate în
cinci-şase luni, nu sunt greu de întreţinut (hrănirea corespunzătoare
fiind reflectată în penajul lucios,
aşezat compact pe corp).
Iarna, pot fi hrănite cu grâu
sau porumb - care are un aport ridicat de calorii, binevenit în perioadele friguroase. Atenţie!, când li se
forţează creşterea printr-un aport
de proteine prea mare, penajul aripilor devine aspru, răsfirat. Femelele nu prea au astâmpăr când clocesc, deoarece, curioase din fire
(deh...), au tendinţa să se ridice de
pe ouă şi să caute prin grădină. În
aceste condiţii, crescătorii trebuie
să recurgă la incubatoare.
Nu au neapărată nevoie de
un iaz, să se scalde, dar un vas cu
apă proaspătă, cu margini joase, le
ajută să-şi păstreze curate penajul
şi ochii. Printre semnele de boală

se numără lipsa apetitului, şchiopătatul, respiraţia anevoioasă, încordarea sau comportamentul general
lent.
Şi la final, o picanterie: răţoiul
Ferdinand din filmul „Babe” (ăla cu
porcul simpatic care vrea să fie
câine, regizat de Chris Noonan în
anul 1995) era din rasa Alergătoare
indiană.
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REPTILE

Sssurplus veninosss
• Un om şi 300 de reptile, ce cantitate de sânge rece!
de Sandra Stoler

A

tmosferă apăsătoare,
foşnete lugubre, ochi iscoditori… Sunt primele
percepţii ale amatorului care, vrând
să se convingă că nu are fobii, se
încumetă să intre în „bârlogul” reptilelor colecţionarului István Steinhübel. E încercat de curiozitate, iar
bătăile accelerate ale inimii îi transmit că-l aşteaptă o experienţă inedită. Expoziţiile organizate de arădeanul care sfidează tabu-urile sunt
veritabile incursiuni în lumea vietăţilor cu sânge rece.
Pasionat până la extrem de
reptile, Steinhübel este convins că
acestea sunt o sursă inepuizabilă
de curiozităţi. O privire n-ajunge să
faci inventarul, dar remarci vipera
cu corn, şerpi regali americani, şerpi
cu clopoţei, vipera rinocer, pitoni tigraţi, periculoasa viperă de Gabon,
tarantule, scorpioni, ţestoase, agama de Australia, crocodili pitici etc.
Steinhübel le-a studiat pe toate-n
cel mai mic amănunt, le-a învăţat
obiceiurile şi le-a găsit şi punctele
slabe. „Mama mea a fost profesoară de biologie şi m-a lăsat să aduc
tot felul de lighioane acasă. De mic
mi-a fost insuflată dragostea faţă
de animale, reptilele sunt, însă, slăbiciunea mea. Am început cu şerpii
autohtoni, iar acum am aproximativ
250 de specii, 300 de exemplare
de pe fiecare continent”, spune cel
care, de un sfert de secol, şi-a transformat pasiunea în... meserie.

Pionier într-o meserie
veninoasă
Una dintre ,,piesele de rezistenţă” în rândul exemplarelor cu
solzi şi inimă tricamerală este Vipera Xanthina Palestinae. Menţionată
des în Biblie, vipera de Palestina
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István Steinhübel şi două "exemplare" ale unei colecţii vii
poar tă ,,stigmatul” unui şarpe pen- compasiune. Şi asta pentru că retru al cărui venin nu există antidot. prezintă o specie cu defect genetic,
Exemplarele din această specie tră- lipsit de pigment de culoare închisă.
Din această cauză, un astfel de
iesc până la 50 de ani.
Şerpii taxează neatenţia şi şarpe are şanse mici să ajungă la
uneori muşcă pentru a se apăra, maturitate în habitatul lui natural.
dar arădeanul lucrează cu cârlige şi Periculoasa viperă de Gabon şi pipensete şi tratează cu multă băgare tonul reticulat de 6 metri sunt ,,vede seamă speciile ce excelează prin detele” expoziţiilor. Însă din colecţia
agilitate. „În cazul în care eşti muş- arădeanului mai fac parte sute de
cat se recurge la anumite intervenţii. ,,gândaci şuierători” de Madagascar
Poţi scoate veninul din corp cu un ex- (Gromphadorhina portentosa), intractor specific, dar nu există anti- secte uriaşe tot mai des alese ca
dot. Procedura e complexă. Ajungi vietăţi de companie şi care îşi intimila spital unde, după intervenţie, ţi dează duşmanii prin sunete puternice.
se administrează anticoagulant...”,
O parte din exemplare sunt
se aude rece, ca sângele de reptilă, crescute chiar de Steinhübel, pe
când altele sunt aduse sau luate la
explicaţia.
La prima vedere, şerpii albi- schimb de la alţi crescători pasionoşi sunt de speriat, însă, după o naţi de peste hotare. În ţara noastră
scurtă descriere, ajung să trezească „cultul“ pentru astfel de vietăţi este
iulie - august 2012

mai puţin întâlnit. Tocmai de aceea,
arădeanul poate fi considerat un
pionier în organizarea expoziţiilor de
reptile vii. În cei 17 ani de activitate,
colecţia de vietăţi prezentată de
Steinhübel a atras deja mii de vizitatori, fiind prezentată la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Muzeul Național Brukenthal, Muzeul
Țării Crișurilor şi Delfinariul din Constanţa. „Muzeele îmi pun la dispoziţie spaţiile necesare, iar eu le amenajez, asigur condiţiile necesare
fiecărei specii”, a spus arădeanul.

Preţul pasiunii
Pentru Istvan Steinhübel îngrijirea reptilelor nu este doar o pasiune, este locul de muncă unde îndeplinirea oricărei sarcini nu poate
fi amânată. Amenajarea fiecărui
reptariu sau terariu, asigurarea unui
climat prielnic şi hrănirea zecilor de
guri sunt responsabilităţile excentricului crescător. „Cheltuiala mare e
cu curentul electric, ce asigură şi
căldura - temperatura minimă este
de 24° Celsius” , a explicat Steinhübel. La atâta diversitate, nici hrana
nu poate fi ieftină, în meniul zilnic
intrând o gamă diversificată, de la
fructe exotice, verdeţuri, carne de
pui şi până la şoricei şi viemişori. În
plus, întreţinerea medicală ridică
substanțial costurile afacerii. „În România nu sunt medici specializaţi
pe reptile, aşa că trebui să apelez
la medici din afară, cu care păstrez
legătura. Per total, costurile sunt
foarte mari. Nu ţin socoteli, nici nu
vreau să ştiu”, spune, zâmbind,
Steinhübel. Deşi ideile preconcepute nu sunt uşor de schimbat, colecţionarul reuşeşte să provoace curiozitatea şi nevoia de cunoaştere.
El este preocupat să atragă în lumea captivantă a reptilelor copiii,
care, în inocenţa lor, i-ar putea înţelege şi chiar moşteni pasiunea. “Cei
mai interesaţi sunt copiii. Ei se uită
pe Discovery, sunt curioşi şi vor să
ştie cât mai multe despre reptile.
Lor nu trebuie să le schimbi mentalitatea, la adulţi e problema! Cei mici
sunt mult mai deschişi decât părinţii
lor”, e convins Steinhübel.
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Dragonul bărbos
O vieţuitoare prietenoasă, înzestrată cu un calm de om mare,
este agama. Această reptilă,
parcă deghizată-n agent sub
acoperire, se hrăneşte cu viermişori, greieri şi lăcuste. Cunoscută şi ca Dragonul bărbos, agama (Pogona vitticeps) este o şopârlă
îndrăgită, prietenoasă şi docilă. Adulţii
pot avea până la 60 de centimetri
lungime şi pot fi de mai multe culori: gri, maro, galben, portocaliu,
roşu şi chiar verde. Are un guler spinos menit să îi intimideze pe atacatori. Sensibilă din fire,
agama se schimbă la culoare pe timp de noapte şi în caz de primejdie.
Steinhubel spune că această reptilă câştigă tot mai multă simpatie în
rândul copiilor. „Agamele trăiesc cam 20 de ani. Am perechi mature şi
pui. Fac între 10 şi 15 ouă, o dată pe an, pe care le ţinem în incubatoare
- e ceva bătaie de cap cu ele. E atentă la tot ce mişcă în jurul ei, încearcă
să înţeleagă, cu creierul ăla foarte mic, ce se petrece. Îi place să fie
mângâiată, ca un căţel sau o pisică. Este foarte căutată ca animal de
companie”, a precizat arădeanul Istvan Steinhubel.

Vipera de Palestina, venin fără antidot

Salutări prieteneşti
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ACVARISTICĂ

de Cosmin Valentin

lanificarea este cheia
creării primului dumneavoastră acvariu marin, chiar dacă, cochetând de mai mult timp cu acest
obiectiv, începutul vi se pare descurajant. Înainte de toate, o menţiune: indiferent de dimensiunea dozei de autoîncredere cu care sunteţi
înzestraţi, trebuie să ştiţi că, din păcate, aceasta nu substituie lipsa totală de experienţă, fapt pentru care
le recomandăm începătorilor să-şi
înceapă satisfacerea pasiunii pentru vietăţi acvatice cu prima lecţie
din “Abecedarul acvaristicii”, respectiv acvariul cu apă dulce. Dacă aţi
parcurs acest pas şi doriţi să treceţi
la un nivel superior, atunci acest articol vă este adresat, pentru că îşi
propune să vă dezvăluie paşii ce
trebuie urmaţi pentru realizarea
unui acvariu marin.

Bugetul în funcţie
de obiective
Primul pas este să alocaţi proiectului de amenajare a acvariului
marin un buget, fie el şi aproximativ
- acest fapt îşi va dovedi eficienţa
în deciziile ce va trebui să le luaţi în
privinţa achiziţiilor (acvariu, vieţuitoare marine, echipamente). Apoi,
decideţi-vă asupra dimensiunii acvariului ţinând cont de locul în care
vreţi să-l amplasaţi (nu omiteţi din
calcul faptul că la un acvariu marin
şi echipamentele ocupă spaţiu şi
nici faptul că locul trebuie ales în
apropierea surselor de căldură - calorifer, lumina solară), precum şi de
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recomandarea de a începe cu un
acvariu mai mic, cu o capacitate cuprinsă între 75 de litri şi 300 de
litri).
Acvariile marine sunt de două
tipuri: cu refugiu (în care echipamentul mecanic este „ascuns” în
compartimente situate în spatele
acvariului) şi cu sump (considerat
cel mai bun sistem de filtrare, fiind
un recipient din sticlă amplasat de
regulă sub acvariu, dotat cu un
preaplin, filtre şi încălzitor, din care
apa este recirculată în acvariu).
În afară de osmozor (care filtrează apa de la robinet, eliminând
elementele şi compuşii chimici, precum şi impurităţile biologice dăunătoare vieţuitoarelor marine), pompa
de recirculare a apei, skimmer (care
curăţă impurităţile de la suprafaţa
apei din acvariu, aspirându-le către
filtru) şi filtru cu sistem bioactiv,
echiparea acvariului marin mai presupune şi dotarea cu un încălzitor
cu termostat şi cu un sistem de răcire (cooler, chiller) - pentru că tem-

peratura apei trebuie menţinută la
22-28 grade Celsius, aceste echipamente identifică fluctuaţiile care
depăşesc temperatura setată şi
cresc sau descresc temperatura
apei, în funcţie de necesitate, adică
“răspund” de menţinerea temperaturii apei la standardul setat de
dumneavoastră.
Alt obiect necesar acvariului
marin este salimetrul (care măsoară
greutatea specifică din acvariile de
apă sărată, cuprinsă între 1.022 şi
1.025). În fine, pentru că nu-i mare
sau ocean fără valuri, acvariul trebuie dotat şi cu o pompă care produce curenţi de apă (valuri) cu intensităţi diferite, imitând mediul
natural. În fine, sistemul de iluminat
e esenţial pentru un acvariu marin,
care trebuie iluminat cam 10 ore pe
zi. Dacă optaţi pentru un acvariu populat doar cu peşti (fără nevertebrate, corali), sunt suficiente tuburi
fluorescente de 5.000 K, în caz contrar aveţi nevoie de tuburi fluorescente T5 cu lumină actinică, combinate cu lămpi cu halogenuri metalice
(HQI). În ambele variante însă, este
recomandată şi achiziţia unei lumini
„de noapte” („moonlight”, este o
sursă de lumină albastră similară
cu reflexia lunii).
Pe lângă echipament, investiţia finală trebuie să cuprindă şi sarea marină (doza necesară/litru
este marcată pe ambalajul acesteia), bacterii, piatra vie (este biogenă, formată din scheletele organismelor calcaroase - corali, de
exemplu), piatra de recif şi nisipul
(coralifer şi viu).
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Drepturile şi mişcarea
de eliberare a animalelor
de Alexandra-Doris Savu

E

ra tipic pentru om să se
raporteze la mediul înconjurător în funcţie de
propriile sale interese şi să emită
judecăţi de valoare centrate exclusiv
pe caracteristicile speciei Homo sapiens. Dar în 1781, în studiul “Introducere în principiile moralei şi legislaţiei”, copilul-minune al avocaturii
britanice, Jeremy Bentham, admis
la vârsta de 13 ani la Oxford, atrăgea atenţia că “interesele animalelor inferioare sunt neglijate de legislaţie”. El a reuşit să sensibilizeze
opinia publică abordând problema
dintr-o altă perspectivă: “Chestiu-
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nea nu este dacă animalele au judecată, nici dacă pot vorbi, ci dacă
suferă”. Această dilemă a generat
legislaţia modernă a drepturilor animalelor, orientată predilect înspre
protejarea drepturilor animalelor de
companie.
Stanley Godlovitch, promotorul „Grupului de la Oxford”, care a
generat „Mişcarea pentru drepturile
animalelor”, a afirmat că prima modalitate în care fiinţa umană a împărţit lucrurile din mediul său a fost
în comestibile şi necomestibile. Majoritatea animalelor au intrat în prima categorie şi au rămas acolo. În
Marea Britanie, Ruth Harrison, autoarea cărţii “Maşini Animale”, a declanşat campania de eliberare a animalelor din fermele industriale,
exploatate fără milă. Ne putem da
seama de acest adevăr crud, în
funcţie de următoarele propuneri
respinse pe atunci pe motiv că ar
fi... idealiste: “Orice animal ar trebui
să aibă cel puţin suficient spaţiu ca
să se întoarcă liber de jur împrejur”;
“Fiecare animal ar trebui să aibă la
dispoziţie o zonă aşternută cu paie
uscate”; “Cuştile de păsări ar trebui
să fie suficient de mari pentru ca o
pasăre să poată să-şi întindă pe
rând câte o aripă”.
Referitor la drepturile animalelor de companie, deci a celor “necomestibile”, avem o legislaţie foarte bine realizată. În 1987, “luând în
considerare importanţa animalelor

de companie care, prin contribuţia
lor la calitatea vieţii, reprezintă o valoare pentru societate”, Convenţia
Europeană de la Strasbourg a elaborat principiile de bază şi legi pentru asigurarea bunăstării acestor
vieţuitoare. În 23 iunie 2003, România a semnat această convenţie
şi a decretat aplicarea ei din 1 martie 2005.

Drepturile animalelor
de companie
Convenţia de la Strasbourg
reglementează principiile de bază
pentru bunăstarea animalelor de
companie - conform acestora, „nimeni nu trebuie să cauzeze inutil
durere, suferinţe fizice sau psihice
unui animal de companie” şi „nimeni nu trebuie să abandoneze un
animal de companie”.
De asemenea, Convenţia stabileşte că „orice persoană care deţine un animal de companie trebuie
să fie responsabilă de sănătatea şi
bunăstarea acestuia”, “trebuie să-i
asigure condiţii, îngrijiri şi atenţie,
ţinând cont de nevoile etologice ale
animalului, în funcţie de specie şi
rasă”, şi în special trebuie să “îi asigure hrană potrivită şi apă, în cantitate suficientă”, “să îi asigure posibilitatea de mişcare adecvată”, „să
ia toate măsurile necesare pentru
a împiedica situaţia în care animalele ar putea deveni libere” (n.red., re-
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ferire la evadarea în natură, care le-ar
periclita viaţa). În privinţa reproducţiei animalelor de companie, legea
subliniază că „orice persoană care
selecţionează un animal de companie pentru reproducţie e responsabilă să aibă în vedere caracteristicile
anatomice, fiziologice şi compor tamentale care ar putea constitui riscuri pentru sănătatea şi bunăstarea
descendenţilor sau a femelei-mamă”. Nici dresajul nu e omis, fiind
interzise „metode care ar putea prejudicia sănătatea sau bunăstarea
animalului” - în plus, „un animal nu
trebuie forţat să îşi depăşească capacităţile şi forţa fizică naturale”.
În privinţa „exploatării amicale”, Convenţia prevede că „animalele de companie nu vor fi utilizate
pentru publicitate, spectacole, expoziţii, competiţii decât dacă sănătatea şi bunăstarea animalelor nu
sunt puse în pericol”. De asemenea,
„unui animal de companie nu trebuie să i se administreze nicio substanţă şi asupra lui nu trebuie folosit
niciun fel de aparat în scopul modificării nivelului natural al performanţelor sale”. Reglementarea face referire la interzicerea „intervenţiilor
chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal de companie
sau altor scopuri necurative: codotomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor
şi dinţilor - excepţii de la aceste interdicţii sunt permise doar dacă
“un medic veterinar consideră intervenţia noncurativă necesară”, sau „pentru a împiedica
reproducţia”, însă „intervenţiile în cursul cărora
animalul riscă
să sufere
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dureri severe vor fi efectuate numai
sub anestezie”. Tot legislaţia stabileşte că „numai o persoană competentă poate să sacrifice un animal
de companie, cu excepţia cazurilor
de urgenţă când trebuie să se pună
capăt suferinţelor unui animal. Orice
sacrificare trebuie efectuată cu minimum de suferinţă fizică şi psihică”.

Egali în suferinţă
Cei împotriva garantării drepturilor animalelor pornesc de la premisa că acestea nu ar fi capabile
să raţioneze sau să

vorbească, statut care le confirmă
inferioritatea. Dar “un cal ori un câine matur sunt fiinţe mai raţionale decât un copil de o zi, sau chiar de o lună”, iar “copiii, ca şi unii adulţi, nu
sunt capabili să folosească limbajul… este atunci apelul la limbaj hotărâtor?”. Speciismul reprezintă
convingerea conform căreia suntem
îndreptăţiţi să tratăm membrii altor
specii într-o manieră în care ar fi nedrept să tratăm membrii propriei
noastre specii. Mişcarea de eliberare a animalelor din tirania speciistă
se bazează pe faptul că atât oamenii, cât şi animalele sunt fiinţe sensibile. “Toate argumentele aduse în
încercarea de a dovedi superioritatea omului nu pot zdruncina acest
fapt: în suferinţă, animalele ne sunt
egale”, conchidea filosoful australian Peter Singer, profesor de bioetică la Universitatea Princeton, autorul cărţii „Animal Liberation”.
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EUTANASIA

Joaca de-a
„dumnezeii
mici”
de pe
Pământ
de Raluca Oana Ciceu

C

u toţii am fost puşi în
viaţă în postura de a face alegeri, pe care le-am
realizat în funcţie de anumite credinţe, idei, circumstanţe. Dar cum
se rezolvă o dificultate de alegere
între sterilizare, adopţie sau eutanasie?
Dreptul la viaţă al animalelor
fără stăpân nu ar trebui să fie o opţiune ce se bifează în funcţie de
existenţa sau inexistenţa unui element pecuniar. În ultimul deceniu
s-a constatat o luptă acerbă între
iubitorii de animale şi cei care susţin
eutanasia, bătălie ce s-a întins pe
terenul protestelor, petiţiilor, campaniilor şi scrisorilor de îndurare
adresate diverselor instituţii tangente problemei maidanezilor, asta
deşi pe hârtie animăluţele mai deţin
un aliat: Legea 205/2004 privind
protecţia animalelor.
Prezentarea unor atacuri agresive ale unor maidanezi au întărit
ideea de atitudine apocaliptică nu86

mită eutanasie. Bineînţeles, traumele prin care au trecut oamenii atacaţi de haitele de câini vagabonzi
nu sunt de neglijat şi ar trebui să
fie un semnal de alarmă. Conform
practicilor din alte ţări europene,
sterilizarea ar putea fi salvarea, deoarece studiile demonstrează că în
şase ani din momentul sterilizării
maidanezilor, aceştia dispar.
Soluţia pare a fi una de compromis, însă benefică. Revoltele publice şi convingerea cu care au acţionat ONG-urile şi-au atins scopul
şi, treptat, s-au înălţat centre de adăpostire a animalelor fără stăpân
(centre de ecarisaj). De curând, problema a fost din nou lansată în atenţia publicului, moment în care tocmai
preşedintele Curţii Constituţionale a
României, Augustin Zegrean, a declarat că textul „legii maidanezilor”
este confuz şi ridică o problemă de
demnitate. Astfel, s-a ajuns la concluzia că vor fi eutanasiaţi doar maidanezii agresivi sau bolnavi în stare
terminală.

Emigraţie, adopţie, peroraţie
Conform DEX-ului, eutanasia
este o metodă de provocare a unei
morţi nedureroase unui subiect incurabil, pentru a-i curma o suferinţă
îndelungată şi grea. Noţiunea explicată de dicţionar a avut cazuri de
incompatibilitate cu realitatea macabră în care a fost încleştat câinele
vagabond. Există amintiri dureroase
ce revin cu imagini abominabile în
care s-au executat maidanezi, au
fost ucişi crud şi nemilos, aruncându-se pe ei smoală, au fost înfometaţi pentru a se mănânca între
ei sau au fost otrăviţi.
În judeţul Cluj, problema pare
a fi rezolvată, unii chiar se întreabă
oare unde au dispărut. Astfel, s-au
iscat o sumedenie de versiuni: sunt
duşi în satele din judeţ, sunt adoptaţi (chiar internaţional), sunt eutanasiaţi. Cert este că în Cluj-Napoca
există un modern centru de adăpost
pentru câinii fără stăpân, inaugurat
în anul 2010, cu esenţiale eforturi
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financiare. În ceea ce priveşte adopţiile, centrul lucrează cu două asociaţii nemţeşti, astfel că există cazuri în care câinii... emigrează în
Germania. Alte centre din ţară colaborează şi cu asociaţii din Suedia.
Problema are dezlegare inclusiv peste hotare şi în mod frecvent
se realizează târguri de adopţii. Din
momentul înregistrării la un centru,
animalele intră într-o evidenţă riguroasă. Primordială este selecţia iniţială, maidanezii tineri şi sănătoşi
sunt deparazitaţi intern şi extern, iar
cei agresivi, bolnavi cronic şi în vârstă sunt eutanasiaţi prin injecţie nedureroasă cu tranchilizante.
La nivel de centru de ecarisaj,
în medie, 10-15 animăluţe pe lună
sunt adoptate, acestora fiindu-le implantat un microcip, la ieşirea din
centru. Procedura este strictă, urmată întocmai în toate cazurile când
intervine adopţia, mai exact trebuie
verificat „părintele adoptiv” pentru
a urmări dacă adresa este reală şi
domiciliul este adecvat pentru patruped. În plus, există un contract
semnat de părţi ce conţine o clauză
care prevede că, în cazul în care
adoptatorul nu mai poate ţine ani-
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malul, centrul are obligaţia de a-l
lua înapoi.
În ceea ce priveşte factorul financiar, adopţia costă 40 de lei, eutanasia 50 de lei, sterilizarea ajunge
până la 200 de lei (incluzând toate
procedurile pre şi post operatorii),
iar întreţinerea unui maidanez într-un
centru de ecarisaj ajunge la 5 lei pe
zi.
Părerile sunt împărţite în ceea
ce priveşte alegerea între menţinerea în viaţă a maidanezilor şi eutanasierea acestora, diferitele opinii
având la bază argumente pro şi contra, subiectul fiind unul ce încă arde.
Chiar poetul Mihai Eminescu i-a numit „câini de prisos ce necesită o
strictă mânuire”, deci se pare că
problema există încă din urmă cu
130 ani, dar asta nu înseamnă că
avem justificarea punerii în practică
a unui adevărat carnagiu.
Sigur, am vrea cu toţii să
avem siguranţa că atunci când păşim pe stradă nu vom fi atacaţi de
patrupedul vagabond, dar soluţia la
această problemă trebuie să fie
demnă, măcar pentru că facem
atâta tapaj de raţiunea cu care suntem înzestraţi.

Alţii îi salvează

Britanicii plătesc 200 de lire
sterline pentru adoptarea unui
maidanez din România, afirmând
că vor să ajute la salvarea acestora, oferindu-le o nouă viaţă. Germanii adoptă câini fără stăpân din
centrele de ecarisaj de la noi din
ţară, motivând că maidanezii sunt
mai rezistenţi decât câinii de rasă,
dar au un comportament blând şi
sunt inteligenţi. În martie 2012,
actorul american Mickey Rourke a
decis să adopte un câine maidanez, pe care l-a botezat Foxy, şi a
promis că va obţine finanţare pentru ridicarea unui adăpost pentru
câinii fără stăpân din România.
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Ruralvet - dr. Virgil Urdea
- domnu’ doctor de la ţară
de Livia Şchiopu

C

ei care locuiesc în oraş şi
au vizitat măcar o dată un
cabinet medical veterinar,
ori respectă programările cu sfinţenie, mai mult decât propria şedinţă
la coafor sau la “conferinţă” la bere,
ştiu că odată ajunşi acolo, animalul
de companie preferat este îngrijit de
către un medic atent la fiecare detaliu, într-un mediul steril. V-aţi gândit
însă cum se manifestă grija faţă de
un animal în mediul rural? Dar în sine
la medicul responsabil de această grijă? Dr. Virgil
Urdea a fost pe ambele părţi ale baricadei, acum medic veterinar în municipiul Codlea (jud. Braşov), a lucrat
până în 1993 în comuna Dumbrăviţa, aşa că poate explica
paralela din experienţă proprie. “Mediul rural se degradează pe zi ce trece”, este de părere el. Posesorii de animale mari sunt în principal oameni
de vârsta a treia, cu venituri de subzistenţă care, comparativ cu stăpânii
animalelor de companie din mediul urban, nu-şi pot permite să plătească serviciile medicului veterinar. La începutul anilor ’90, în mediul
rural încă activau medici veterinari în sistemul de stat, însă desfiinţându-se cooperativele agricole, al căror efectiv de animale oricum se împuţina, obiectul muncii medicilor au rămas animalele sătenilor, iar costurile
nu mai erau acoperite. Dr. Urdea e convins că viitorul medicului veterinar
este axat pe tratarea animalelor de companie (câini, pisici) şi spune că la
ora actuală soluţia pentru ca medicul veterinar din mediul rural să poată
dispune de logistica necesară şi remuneraţia aferentă este una singură. Împlinirea medicului veterinar din mediul rural poate fi condiţionată doar de tinerii antreprenori dispuşi să se relocheze în mediul rural şi care, pe baza finanţărilor europene, să dezvolte afaceri cu microferme de animale mari,
pentru a căror îngrijire ar fi necesară prezenţa permanentă a unui
medic veterinar. Însă problema relocării este în sine un impediment
pentru cel ce lucrează în mediul rural, deoarece satele apropiate
de municipii şi oraşe mai mari sunt un caz fericit, pentru
cele mai îndepărtate de mediul urban, unde accesul este
limitat, sunt foarte puţini dispuşi să se relocheze. În
cazul medicului veterinar care lucrează la fermă,
dr. Urdea e de părere că situaţia din prezent a
fermelor zootehnice nu este foarte profitabilă,
litrul de lapte vânzându-se la un preţ derizoriu,
care nu poate susţine creşterea cornutelor
mari. Cu alte cuvinte, practicarea medicinei
veterinare în mediul rural depinde de situaţia
zootehniei, una care nu promite multe. În prezent, medicii veterinari din spaţiul rural acoperă mai multe circumscripţii, făcând cu
greu faţă solicitărilor.
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SPECIAL

iPET - Gadgeturi şi tehnologii pentru animale de companie
de Răzvan Buzoianu

It’s a Bird, it’s a Plane,
it’s Supercat
Pisica ta îţi provoacă
preinfarcturi atunci când îţi sare
pe cap de pe şifonier? Ei bine, soluţia ar fi s-o închizi într-o
cuşcă. Glumim! Dar n-ar fi rău să-i
încurajezi salturile de pe televizor pe măsuţa de cafea
cu ajutorul unei perechi de aripi. Sau, mai bine, ai putea
încerca să o urci direct într-un avion, pentru că acum
există şi avioane pentru pisici. Nu vă faceţi griji pentru
lustră sau becuri, pentru că nu este chiar un avion cu
reacţie. Singura reacţie va fi de a vă pufni râsul. Cei de
la Suck UK au creat un fel de cuşcă în formă de avion
pentru pisici. Este construită din carton, nu zboară şi
nici nu există riscul ca pisica voastră să-şi prindă mustăţile în elice. Este creată strict pentru amuzamentul
stăpânilor, costă 33.50 dolari şi poate fi achiziţionată
de pe www.amazon.com.

Freezy Pups
De fiecare dată când lingi o
îngheţată la o temperatură de
peste 40 °C în faţa câinelui tău, ar
fi bine să te întrebi la ce temperatură este supus corpul lui. N-ar fi
rău să te gândeşti şi la disconfortul
lui şi să nu-i mai oferi doar băţul de
la îngheţată. Spre deosebire de
tine, el este acoperit de blană, iar
asta înseamnă că nu i-ar strica
deloc să aibă parte de acelaşi tratament răcoritor. Fiindcă îngheţata
pentru consum uman nu este chiar indicată pentru animale, a fost inventată Freezy Pups Dog Treats - cu ingrediente naturale. Există patru sortimente şi pot fi
servite sub formă de gustare sau topite peste porţia de
mâncare. Sunt în formă de os şi pot fi băgate în congelator. Îngheţata poate fi comandată de pe website-ul
www.freezypups.com şi de la alţi importatori pe care îi
vei găsi pe internet.
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Puppy Tweets
Ştim bine că animalele
de companie „aleargă” deja
pe reţelele sociale şi au conturi burduşite de fotografii. Comunicarea a ajuns la un nivel
superior, dar ştiai că petul tău
poate vorbi cu tine pe Twitter, şi nu la nivelul
unor lătrături în faţa unui webcam? Te poţi „înţelege”
cu el prin propoziţii scrise. Rămas singur acasă, animalul tău de companie îţi va trimite informaţii pe Twitter, de fiecare dată când se mişcă
sau latră. Sunt disponibile 500 de
mesaje nostime pe care le vei
primi. Un exemplu de mesaj ar fi:
„Am avut un vis frumos cu tine. Îmi
aduci bunătăţi?”. Cu ajutorul unui
emiţător, care se poate ataşa la
zgardă, calculatorul tău de acasă
primeşte şi îţi trimite mesajele animalului tău pe smartphone sau pe
calculatorul de serviciu. Încă ceva,
conectarea se face prin port USB.
Se numeşte Puppy Tweets, costă
6,57 dolari şi poate fi comandat
de pe www.amazon.com.

Sonerie pentru pet
Pentru ca pet-ul tău să aibă parte
de o intrare sau o ieşire grandioasă pe
uşă, trebuie neapărat să ai soneria
special creată
pentru el. Animalul tău nu
trebuie decât să
apese pe emiţătorul wireless în formă de lăbuţă pentru a anunţa, cu
ajutorul soneriei, că a ajuns acasă sau că vrea să iasă
la joacă. Soneria se numeşte Pet Chime şi poate emite
două sunete diferite: lătratul de câine sau clasicul clopoţel. Soneria este portabilă, iar emiţătorul are o rază
de acţiune de aproximativ 30 de metri. Receptorul
poate fi montat pe perete sau aşezat pe o măsuţă. Cu
ajutorul acestui inventiv dispozitiv, evitaţi scheunăturile frustrate ale animalului dumneavoastră şi zgâriatul uşilor. Un alt avantaj ar fi acela că poştaşului
dumneavoastră mai bătrân i-ar fi mai uşor să calce pe
sonerie. Costă aproximativ 35 USD şi poate fi comandată de pe site-ul www.petco.com.
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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.

CONCURS

#

CONCURS

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 august 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: ….......................................................................

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

T

rimite, până în 12 august 2012, o singură
poză cu animalul tău de
companie pe adresa de e-mail
redactie@petzoom.ro şi poţi câştiga.
Clasamentul celor mai reuşite fotografii va fi stabilit de un juriu
alcătuit din redactori ai revistei.
Pozele clasate pe primele 10 locuri
vor fi publicate în numărul viitor al
revistei, iar fotografia clasată pe
locul I va fi premiată cu hrana necesară animalului de companie
timp de o lună. În e-mail, precizaţi
numele şi prenumele dumneavoastră, adresa completă, numărul de
telefon şi numele şi vârsta animalului de companie. Succes!
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PROTEJEAZĂ-ȚI PRIETENUL
ÎMPOTRIVA PURICILOR ȘI CĂPUȘELOR

zile împotriva
căpușelor
zile împotriva
puricilor

PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOAȘTE

PRO PLAN® cu OPTISTART®
pentru cel mai bun start în viaìê

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

O gDPê completê, special
conceputê pentru câinii juniori

Gama PRO PLAN ® Puppy este
formulatê cu OPTISTART ® ce
coQìine colostru - primul lapte
matern, pentru a întêUL protecìia
oferitê de PDPê.

PATRICIA,

MANAGER DEZVOLTARE PRODUS
Creatoarea formulei PRO PLAN OPTISTART®

