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companie să aibă sărbători fericite.
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INEDIT

de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro
NUNTA. Moda nunţilor canine
a ajuns şi în România! Doi dobermani, voinicul Jim şi frumoasa Beam,
şi-au jurat credinţă veşnică
în cadrul unei
ceremonii organizate în
Satu Mare, în aplauzele a circa 500
de bikeri. Evenimentul a fost unul
internaţional, căci mirele, Jim, este
din Ungaria, în timp ce mireasa,
Beam, este de lângă Baia Mare. În
meniu au fost preparate pe gustul
mirilor: pateu, pâine, salam, şuncă
şi caşcaval. Nimeni nu s-a încumetat să fure mireasa. Însurăţeii şi-au
petrecut luna de miere într-un hotel
de lux pentru animale.
SPORT. La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară
din Londra au participat, pentru
prima oară, şi câteva animale: 70
de oi, 12 cai, zece găini şi nouă gâşte. Acestea au făcut parte dintr-o
idilă pastorală cu pajişti, garduri, o
moară de apă,
toate inspirate de „Furtuna”
bătrânului
„Will” Shakespeare. Organizatorii şi-au luat măsuri de siguranţă şi niciun „actor” n-a avut de
suferit vreo traumă.
MEDALII. Tenismanul Andy
Murray (Scoţia) a obţinut două medalii la Jocurile Olimpice de vară, una de
argint în proba de dublu mixt, iar
cealaltă de
aur (la simplu
mas cu lin).
După ce a devenit campion olimpic,
Murray a renunţat la a4

tât de râvnitele medalii, oferindu-le
câinilor săi, Maggie May şi Rusty. Iubita campionului, Kim Sears, a publicat pe Twitter o poză în care cei
doi căţei poartă cu multă mândrie
la gât preţioasele medalii.
RECORD. „Guinness World
Records” a omologat un nou record:
Bebe, un câine Chihuahua cu păr
lung din New Jersey, a devenit cel
mai mic câine-model. Are 24,13 cm
lungime şi 17,14 cm înălţime şi a
apărut deja în câteva reclame.
Acum speră
că acest titlu îi va aduce şi mai
multă popularitate. „Mi-a
furat inima
în clipa în
care l-am
văzut. Era mai mic decât un şoricel,
deşi avea deja trei săptămâni”, a
subliniat proprietarul lui Bebe, Nikki
Maksymovich.
MODĂ. Ultimul răcnet în materie de pet fashion este un accesoriu dedicat în principal câinilor:
umbrela. Este realizată dintr-un material impermeabil şi transparent
(pentru ca proprietarul să îşi poată
supraveghea animalul).
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E D I TO R I A L

Sfârşitul începutului
… se auzea spart, murmurat, legănat, parcă dintr-un fonoautograf cu vibraţii
înregistrate pe sticlă afumată, uitat în crâşma de alături, lângă raftul cu spirtoase ieftine, ori din grafofonul lui Tainter, pentru că prea
devenise mieros acel hârşâit, ca un sunet
difuz bătut cu ciocanul pe discul de ceară: „I
know what is wrong / And I know what is
right”... Toate sunetele alea, ca un dangăt
deranjant de calm, postate la graniţa dintre
armonie ieşită din tiparele clasice şi zgomot,
semănau cu indecizia celui care de ﬁecare
dată când vrea să se întoarcă întreabă dacă
el, de fapt, e cu faţa sau cu spatele.
… indecis ca la ﬁnalul unui an, când te
gândeşti dacă să te bucuri că s-a terminat ceva,
sau că începe altceva. În ﬁne, important e să ne
bucurăm, ca nişte corifei ai melodramelor
contemporane, indecişi, dar mulţumiţi că
putem fredona, afoni sau talentaţi, ritmul
simplu, spart, murmurat, legănat, „I know
what is wrong / And I know what is right…”.
Deşi nimeni nu mai ştie ce-i greşit şi ce-i corect - atât de des se schimbă albul cu negru -, ne
autosugestionăm că suntem unici deţinători
ai percepţiei reale. Şi ne bucurăm, doar pentru că nu ne place să ne trăim tristeţile.
… „e sfârşit de an, scrie şi tu...”, ştiu,
ceva optimist, înălţător, roz, am învăţat lecţia
despre autoamăgire, fără s-o înţeleg însă
vreodată - de unde apetenţa de a te simţi mereu
bine?, oare pentru că e rău să te simţi rău?
Deci, înălţător să ﬁe, să punem fundiţe bradului, motivând că în acest fel, siluindu-l ca
pe un cocon (asta înseamnă „prunc”, acasă
la mine, în Maramureş) pe care-l îmbraci cu
rochiţă „că uite ce dulce e!”, nu producem
un kitsch, ci-l înfrumuseţăm. La câini e la fel.
... se sfârşeşte anul, primul an al
existenţei revistei „petzoom” - promit că începând de anul viitor o scriem cu „P”, că-i mai
mare -, şi americanii au inventat bilanţul, iar
toţi ceilalţi s-au luat după ei (ştiţi proverbul
cu nebunul care aruncă o piatră-n baltă şi
zece înţelepţi se chinuie s-o scoată?). De atunci, la ﬁnal de an, de mandat, de praşila a
doua la porumb, de ediţie, de orice, se prezintă câte un bilanţ. Ar ﬁ trebuit să procedez
la fel, dacă atunci, la-nceput, nu fredonam

Următorul număr al revistei
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odată cu sunetul
spart-murmurat- legănat ce se auzea din
crâşma de alături:
„I know what is
wrong / And I know
what is right...”. Şi
am murmurat până
am început să cred
asta, neargumentat,
desigur.

Cătălin Vischi
redactor şef

… aşadar, niciun bilanţ. Să ne numere alţii, suntem tot atâţia, dar dacă altcineva ajunge la o altă concluzie e bine şi
aşa - un oponent fair-play face cât o mie de
prieteni (din păcate sunt o „rasă” pe cale de
dispariţie - şi oponenţii fair-play, şi prietenii).
„Măcar ceva frumos, te rog!”. Uite ceva, nu
ştiu dacă-i frumos sau altfel, pentru că adjectivele astea, restrânse ori generalizate,
sunt la fel ca Teoria lui Einstein, relative.
Ceva despre revista „petzoom”, care există
ca un alt argument al stereotipului „Uneori
visele devin realitate” şi care intră în al doilea an al existenţei sale pentru că există oameni ca tine, cel care o ţii acum în mâini, şi
pentru că există oameni cărora le place să
alimenteze vise, cum e Korponay Ferenc probabil doar pentru că el crede în ele, dar
ce monotonă ar ﬁ lumea fără visători.
... mai există un motiv, al treilea,
imens, pentru care revista aceasta va continua să-ţi ﬁe alături, însă nici nu ştiu cum să vi-l
spun, pentru că are o denumire kilometrică:
Andreea-Corina-Oana-Răzvan-Liviu-RalucaAnca-Roxana-Sandra-Doris-Livia-OlimpiaDragoş-Dani-Levente-Cosmin-Atti. Pentru că
orice poate ﬁ sintetizat, acest „motiv” a fost
denumit „petzoom” şi el face ca poveştile
minunate despre animale-prieteni să ajungă
la tine, cel care vei ﬁ mereu cel mai impor tant. Pentru că aşa cred că e bine.
… şi mai cred că e loc de iubire şi pentru
cei care cuvântă altfel decât noi - e adevărat!, măcar pentru că de undeva iar se aude
spart, murmurat, legănat, ca un sunet difuz
bătut cu ciocanul pe discul de ceară: „I know
what is wrong / And I know what is right”...
La mulţi ani!

va apărea în ianuarie 2013
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EURO DOG SHOW 2012

În secunda în care am clipit

• Despre organizarea celei mai importante competiţii chinologice europene
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro
e lângă noi trec multe.
Sunete, vântul, oameni şi alte persoane, tramvaiul 32, uneori chiar şi câini,
indiferenţe, şanse… trec multe. Uneori nebăgate în seamă. Obişnuinţa
determină ignorare - „Ce mare lucru,
mă? Asta a mai fost. Ce, e vreun
miracol?”. Unii zic că ritmul e de
vină, de parcă am trăi cu toţii pe o
pistă, într-o viteză nebunească, deşi
cei mai mulţi încă poartă cochilie.
20% dintre amintirile noastre nu
sunt înregistrate de vedere, aşa că
tot ceea ce vedem, dar ignorăm, e
trecut la capitolul „Petrecute în
treimea de secundă în care am
clipit” - e-n firea umană, autoprotejarea prin sindromul „De fiecare
dată, altcineva e vinovat”.
Fără pretenţii de minune, măcar pentru că nu s-a desfăşurat la
Maglavit - totuşi, s-au scurs 77 de
ani de atunci! -, ci la Târgu Mureş,
Ploieşti şi Bucureşti, un eveniment
mondial extrem de important, Euromania 2012, a trecut pe lângă românii dezinteresaţi de fenomenul
chinologic la fel ca tramvaiul 32,
aproape neobservat. „Poate pentru
că-n timpul ăla a fost telenovela cu
Oltchim, pen’ că nouă, românilor,
ne creează o plăcere inexplicabilă
televizarea în direct a celor mai impor tante momente: schimbarea
unui regim politic, vânzarea unui
mastodont industrial, suspendarea
preşedinţilor, chiar execuţia vreunui
dictator”. Însă nu cred că asta e
explicaţia. Unul dintre cele mai importante evenimente care au avut
loc în România în acest an merita
mai multă promovare, mai multă
înţelegere din partea presei, a autorităţilor (n-a fost finala Europa League,
dar a fost mai importantă), mai multă implicare din partea fiecăruia dintre noi. Abia acum, după ce totul s-a ter-
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minat, cine vrea - doar e democraţie
- poate să înţeleagă, la rece, şansa
pe care a avut-o România şi de care s-a
achitat cu o eleganţă perfect europeană.
Pe tăcute, aproape muţeşte,
organizarea European (Euro) Dog
Show 2012 - care nu-i un „Campionat European al câinilor de rasă”,
aşa cum ar părea în accepţiunea
celor mai puţin familiarizaţi cu fenomenul chinologic, ci un „Mondial”
organizat anual pe Bătrânul continent - ar merita mai mult decât fac
eu acum - un „ceva” care nici măcar
nu este o apologie, ci o constatare.
Pentru a înţelege că-i o realizare şi
o şansă cu care ne vom mai întâlni
peste zeci de ani (în cazul optimist),
trebuie să introducem în calcul decidentul. Cea care decide gazda
unei competiţii chinologice de anvergură este Federaţia Chinologică
Internaţională (FCI), cel mai important organism chinologic mondial.
FCI a fost creată în 22 mai
1911, fiind fondată de cinci ţări din
Europa Centrală: Germania, Austria,
Belgia (ţară care îşi arogă organizarea primului concurs de câini din
lume, în 28 mai 1847, la Tervuren,
deşi show-ul era rezervat doar pointerilor), Franţa şi Olanda. Acum, federaţia mondială e condusă de un

board în fruntea căruia e un elveţian,
Hans Müller, şi care are reprezentanţi din Porto Rico, Belgia, Slovacia,
Ungaria, Danemarca, Finlanda, Argentina, Olanda şi Japonia - aşadar,
doar două state fondatoare mai au
reprezentanţi în conducere, însă şi
celelalte trei şi-au păstrat influenţa.
Un argument convingător este lista
ţărilor-gazdă a World Dog Show. Între cele cinci ţări care au organizat
sau vor organiza cea mai impor tantă competiţie chinologică mondială
în perioada 2010-2014 sunt trei
care au reprezentanţi în conducerea
FCI (Danemarca - 2010, Ungaria 2013 şi Finlanda - 2014) şi două
membre-fondatoare (Franţa - 2011
şi Austria - 2012).
În aceste condiţii, oferirea statutului de ţară-organizatoare României pentru Euro Dog Show 2012
este o performanţă, subliniată şi de
faptul că anul viitor competiţia va fi
găzduită de Elveţia, ţara preşedintelui FCI, Hans Müller. N-am vrut să
demonstrez nimic, doar să remarc
performanţa Asociaţiei Chinologice
Române de a aduce Euro Dog Show
în casa noastră şi să constat că organizarea a fost la standarde de calitate europene. Şi asta merită aprecieri. Aceasta este o introducere,
urmează evenimentele.
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Romeo, declaraţie de dragoste de sub balcon
• Un American Cocker Spaniel din Columbia a câştigat Dracula Golden Trophy 2012 Târgu Mureş

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro
ucky Guy! Curat norocos, cum ar zice
Ghiţă Pristanda,
„foncţionarul bun la toate” al prefectului Tipătescu. Norocos, dar şi
frumos (cel mai!, a decis arbitrul
român Petru Muntean - vicepreşedinte AChR -, care, pentru a-l parafraza din nou pe Pristanda, a avut
„grea misie”, fiind nevoit să aleagă
unu din aproape 800!). Asta a fost
şi o curiozitate a specialiştilor, deşi
nu s-a făcut o bursă oficială a pariurilor: dacă şi în acest an Dracula
Golden Trophy va fi adjudecat tot de
un câine de talie medie. Mai exact,
dilema era concentrată în privinţa
rasei câştigătorului competiţiei din
29 septembrie de la Târgu Mureş,
un CACIB mai vânat decât altele, fiind criteriu de calificare la Crufts
(poate cea mai importantă manifestare chinologică din lume, care reuneşte peste 28.000 de câini).
Ei bine, „urmaşul” lui Silver
Dream Aussie’s Try Again din Ungaria (un câine din Grupa 1 FCI, Ciobănesc Australian), care şi-a adjudecat
râvnitul trofeu de aur din „Ţara lui
Dracula” în 2011, a fost un… mic şi
„brunet” columbian din rasa American Cocker Spaniel (văzut învingător
şi de portoricanul Roberto Velez Pico, arbitrul care a decis câştigătorii Gru-
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pei 8). Decizia a alimentat până-n
preajma preaplinului ideea că „trofeul lui Dracula” e câştigat doar de
câini de talie medie, dar cu inimă
mare.

„Pal reflex al frumuseţii”
Descrierea de mai sus e a Julietei, aşa cum ne-a comunicat-o
Shakespeare prin gura lui Romeo
Montague, i se potriveşte şi Cocke-

rului Spaniel care a triumfat la cea
de-a şasea ediţie a Dracula Golden
Trophy. Pett’s Wood U’Lucky Guy
„Romeo”, câştigătorul ediţiei 2012
a consacratei manifestări organizate anual de Asociaţia Chinologică
Mureş (preşedinte Lokodi Csaba
Zsolt), a primit cocarda cu mijlocul
suflat cu aur - Best in Show (BIS) -,
motiv de mândrie pentru soţii Harald şi Josephine Barth, proprietarii
canisei Pett’s Wood Cockers din
Santiago de Cali, oraşul columbian
întemeiat de conquistadorul spaniol
Sebastián de Belalcázar şi botezat
după descendenţii din tribul Chibcha.
De Cockerul Spaniel Romeo
continuă să se mire, cu încântare
însă, şi stăpânii săi - „E o mare surpriză pentru oricine! A început participarea la concursuri în stilul său,
însă pe parcurs şi-a dezvoltat mişcările şi structura, exact ca măreţul
mascul Robert (n.red., cel mai titrat
câine al canisei columbiene) în tinereţe, arătând mari perspective”. Şi
dacă o spun ei, credeţi-mă, ştiu ce
noiembrie - decembrie 2012

spun. Măcar pentru că înainte de
apariţia canisei soţilor Barth, în
urmă cu 35 de ani, un singur Cocker
a câştigat BIS în toată istoria Clubului Caniselor Columbiene (asociaţia
chinologică naţională). De când soţii
Barth au fost şcoliţi în „d-ale Cockerilor” de arbitrul Pedro Rivero şi au
achiziţionat-o pe Lamars’s Luxury
Champagne, o femelă de şase luni
care a devenit filonul viitorilor campioni, de la canisa americancei
Elaine Mathis (pe atunci handler,
acum arbitru), şi până astăzi, 15 exemplare ale canisei au câştigat titlurile de Campioni ai Columbiei.
Concluzie: dacă soţii Barth spun că
Romeo e „de mare perspectivă”, atunci aşa-i (ştiu, puteţi zâmbi, „de
mare perspectivă” pare o expresie
similară cu stereotipul sportivilor
fără pretenţii de oratori: „O figură
frumoasă”). Alt argument constă în
faptul că proprietarii canisei columbiene l-au „dat” pe Romeo în grija
handlerului Christian Panduro din
Peru, cel care l-a purtat spre numeroase victorii şi pe celebrul Robert.

Organizarea a schimbat
percepţii!
În goană doar (nedrept!), despre grupa specială Best Romanian
Breed, unde pe locul 3 s-a clasat
Carpatinul Arcus al bucureşteanului
Călin Ruşan, pe 2 a fost Corbul Turcu de Predeal al lui Sebastian Fleşieru, iar primul, deja clasic, Mioriticul familiei Sorin şi Diana Simuţiu,
Guardian Angel Apuseni.
Despre organizare, cel mai
bine îi lăsăm să vorbească pe invitaţii din străinătate, pentru a nu fi
consideraţi subiectivi. Iată ce spune
poloneza Katarzyna „Kasia” Lauzer,
proprietara unei canise de Retrieveri, participantă la Dracula Golden
Trophy 2012 cu două exemplare,
ambele obţinând calificarea la
Crufts (Saxonholme EOA „Lola”, un
Curly Coated Retriever de doi ani şi
jumătate, şi Wildest Sam The Firefighter z BasiSfory, un Flat Coated
Retriever în vârstă de un an şi trei
luni, care a candidat la clasa juniori)
şi ambele devenind Campioni ai
noiembrie - decembrie 2012

9

României. „De mult timp am vrut să
văd cum se organizează în Târgu
Mureş - România show-ul Dracula
Golden Trophy. În acest an am decis
să merg acolo şi să-i înscriu pe Sam
şi Lola. Sunt foarte fericită că am
decis să fac această călătorie, nu
doar datorită succeselor obţinute în
show, ci şi pentru că mi-am schimbat complet percepţia despre România şi români. Chiar mi-a părut
foarte bine că am văzut această
ţară! Lola a devenit campioană a
României, iar Sam a obţinut titlul
de Campion al României la juniori,
ambii obţinând calificarea la Crufts!”, a
subliniat poloneza Lauzer, declanşând, firesc, şi aprecierea noastră
pentru organizatori, A.Ch.Mureş (cu
mulţumiri speciale pentru Lokodi

Ce este Euromania
Conceptul „Euromania” reprezintă o serie de patru evenimente
pregătite de Asociaţia Chinologică Română ca preambul la Euro Dog Show 2012,
pentru ca participanţii să aibă ocazia de a intra în atmosfera competiţiilor
canine cunoscând oraşele în care activează ﬁliale
recunoscute în organizarea manifestărilor chinologice: Târgu Mureş, Ploieşti şi Bucureşti. Circuitul
a debutat în 29 septembrie, la Târgu Mureş, cu
celebra „Dracula Golden Trophy”, urmată în 30
septembrie de un alt show internaţional (CACIB
Târgu Mureş - Romanian Championship show). În
1 octombrie, „caravana câinilor frumoşi” s-a mutat
la Ploieşti, unde a avut loc cea de-a treia expoziţie
internaţională „Wine Gate Keepers” („Păzitorii
Porţii vinului”), eveniment inspirat de celebrele
podgorii prahovene. În ﬁne, cea de-a patra manifestare a avut loc în 4 octombrie, la Bucureşti,
capitala României găzduind cea de-a patra ediţie
a „Bucharest Winner - Interra show”.
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Dracula Golden Trophy
2012 în cifre

6 e numărul ediţiei din
acest an a Dracula Golden Trophy;
14 ringuri; 790 de câini înscrişi în
concurs; 158 de rase de câini; 32
de ţări participante de pe patru
continente (Europa, America de
Nord, America de Sud şi Asia); top
5 cei mai numeroşi concurenţi: Rusia (217), România (195), Finlanda
(100), Polonia (36), Norvegia (34),
Ungaria (31); 16 arbitri din 10 ţări
au decis câştigătorii - România 4
(Anca Giura, Molnar Zsolt, Papp
Laszlo, Petru Muntean), Ungaria 3
(Radvanszky Katalin, Szabo Sandor, Korozs Andras), Porto Rico 2
(Roberto Velez Pico, Rafael de Santiago), Rusia 1 (Ekaterina Senashenko), Muntenegru 1 (Miodrag
Vretenicic), Finlanda 1 (Marja Talvitie), Danemarca 1 (Gunnnar Nymann), Olanda 1 (Hans van den
Berg), Australia 1 (Keith Lovell), Argentina 1 (Miguel Angel Martinez);
41 de ani de experienţă în organizarea competiţiilor canine (prima,
în 1971).
noiembrie - decembrie 2012

Csaba Zsolt - preşedinte, Kocsis Attila - vicepreşedinte chinotehnic,
Cifra Imola - secretar) şi AChR.
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Ce este Crufts

Competiţia
din Târgu Mureş este singura organizată în România dintre
cele abilitate să decidă caliﬁcări la Crufts.
Însă, ce este Crufts?
Crufts este cea mai
mare expoziţie canină din Europa, ﬁind
iniţiată în anul 1891
la Royal Agricultural
Hall din Islington de
Charles Cruft, un tânăr ambiţios care a
renunţat la afacerea
familiei cu bijuterii pentru a lucra în biroul unui comis-voiajor, iar apoi s-a implicat
în afacerile cu crescătorii profesionişti de câini. Iniţial, concursul lui Cruft,
desfăşurat sub sloganul „Sărbătoarea tuturor câinilor”, era doar o ocazie
de a obţine proﬁt, ﬁind singurul de acest gen organizat de o persoană şi
nu de o instituţie sau club. Din 1948, Asociaţia Chinologică din Marea
Britanie (Kennel Club) a preluat organizarea Crufts, ducând mai departe
tradiţia. Acum, Crufts are loc la Centrul Naţional Expoziţional (NEC) din
Birmingham. Crufts Best In Show reprezintă cea mai mare apreciere pe
care o poate primi un câine, pentru distincţie ﬁind selectaţi doar cei
şapte câştigători ai grupelor (Câini de Lucru, Utilitari, Hound, Ciobăneşti,
Toy, Terrier şi de Vânătoare - observaţi diferenţa faţă de celelalte competiţii
de sub egida FCI, unde câinii concurează pe zece grupe organizate pe
rase). Crufts Dog Show 2012, desfăşurat în perioada 8-11 martie, a fost
câştigat de o femelă din rasa Lhasa Apso, Zentarr Elizabeth, de la canisa
lui Margaret Anderson din Coverty (Anglia), aceeaşi canisă care a dat
câştigătorul din acest an al Euro Dog Show, pe Zentarr Morgan - adică,
la Bucureşti s-a păstrat trendul declanşat la Birmingham.
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Solo spot
• Cel mai frumos Retriever din ţară a câştigat Open-ul României

foto Canisa Tender Ebony

n câine din România a
câştigat, în ultima zi
din septembrie, CACIB
- Romanian Championship (sau Romanian Open, cum mai este cunoscut), desfăşurat la Târgu Mureş în
cadrul conceptului Euromania, care
a precedat Euro Dog Show 2012.
Balcanic, primele reacţii: „A, clar,
şmen pe faţă, aranjamente!”, „Cum,
mă, să-i bată pe ăia de-au venit la
Euro Dog Show?!”. Urmăresc câinele ăsta, Terra Spirit Just Me „Solo”,
de la canisa braşoveanului Anton
Filip, de aproape doi ani. De-a lungul
timpului, l-au arbitrat britanicii Mark
Rawlinson, Liam Moran, Marilyn
Prior, Caron Morton (şi britanicii se
pricep la Retrieveri, credeţi-mă), slovena Olga Sinko, norvegianul Per
Iversen şi toţi l-au declarat, extaziaţi,
învingător. A câştigat ultima Expoziţie Naţională de Club, din 1 aprilie
2012, de la Mediaş, iar anul trecut

12

foto Canisa Tender Ebony

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

a fost BIS la cea similară din Ungaria (Labrador Club of Hungary), fiind
declarat cel mai frumos Retriever.
Dacă perfecţiunea nu există decât
ca principiu pe care tindem să-l atingem, Solo nu e perfect. Dar e
foar te aproape de asta. Aşa că… lăsăm balcanismele şi ne concentrăm
pe câine?
S-a născut în 9 octombrie
2009 (tatăl - Abbeystead Wykeham
of Carpenny, mama - Terra Spirit Wind
of Spring) şi de la primele competiţii
a dat semnalul că a făcut-o pentru
a câştiga. Câine-tăciune, cu o structură impresionantă şi o „poză” parcă aranjată pe care pare a o adopta
natural, fără eforturi, Solo a determinat-o şi acum pe arbitra finlandeză Marja Talvitie să-l declare Best
in Show şi învingător la Romanian
Open 2012 (pentru statisticieni, un
remember: anul trecut, câştigătorul
a fost Cinecitta Dakota Fanning, o
femelă din rasa Maltese, a italianului Franco Prosperi, mare merit având în prestaţia sa de atunci hand-

lerul Javier Mendikote). De altfel, şi
rezerva BIS (câinele clasat pe locul
II) a fost tot din România, arbitra
finlandeză văzându-l în această postură pe un exemplar din rasa Newfoundland (Terra Nova), Straight
From The Heart Tender Ebony „Oscar”, din canisa Tender Ebony, care
îi aparţine altui braşovean, Ionuţ
Neagu din localitatea Bran.

Arbitrii competiţiei
Cei care au decis câştigătorii au fost din: România (Anca
Giura, Molnar Zsolt, Papp Laszlo),
Ungaria (Radvanszky Katalin,
Szabo Sandor, Korozs Andras),
Porto Rico (Roberto Velez Pico,
Rafael de Santiago), Danemarca
(Gunnnar Nymann), Argentina
(Miguel Angel Martinez), Rusia
(Ekaterina Senashenko), Muntenegru (Miodrag Vretenicic), Finlanda (Marja Talvitie), Olanda
(Hans van den Berg) şi Australia
(Keith Lovell).
noiembrie - decembrie 2012

foto Canisa Tender Ebony

Mereu spectaculoasă, întrecerea Ciobăneştilor Româneşti s-a
soldat cu următorul rezultat, decis
de arbitra Anca Giura: locul III - Arcus (Carpatin, proprietar Călin Ruşan), locul II - Zara (Fire in My Eyes
Apuseni, Mioritic, proprietar Marius
Pop), locul I - Turcu de Predeal (Corb,
proprietar Sebastian Fleşieru, un
împătimit din Predeal - Braşov, care
este şi preşedintele Clubului Crescătorilor de Corbi - în fine, braşovenii,
mulţi dintre ei câştigători, par că l-au
prins pe... Dracula de-un picior).

noiembrie - decembrie 2012
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Ciobănescul Englezesc Jimmy
a ferecat Poarta Vinului!
de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

arcul Bucov, Ploieşti, 2
octombrie. Show-ul
canin CACIB Cupa
„Wine Gate Keepers” („Păzitorii Porţii Vinului”), eveniment din cadrul
conceptului „Euromania”, care a
precedat Euro Dog Show 2012, a
determinat o nouă invazie roşie. Nu
vă panicaţi, de această dată a fost
una pacifistă şi extrem de spectaculoasă, pentru că ruşii şi ucrainenii
s-au prezentat cu tot ce aveau mai
bun în materie de câini pentru a ne
lua ochii, cupele, titlurile şi, probabil,
toată hrana de câini pusă la dispoziţie de către sponsorii manifestării,
oferindu-ne în schimb şansa de a
vedea exemplare valoroase, unele
chiar din rase rare.
Însă cel mai râvnit trofeu nu
le-a revenit nici ruşilor, nici ucrainenilor, fiind obţinut de un impresio-
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nant uriaş din Ungaria, un munte
de păr, împins spre cochetărie de
„coafura” specifică rasei - este periat şi pregătit de un hair-stylist timp
de aproape cinci ore înainte de intra
în ring, unde este însoţit de fiecare
dată de un handler profesionist
(Hanó Zsolt). Pentru specialişti, victoria acestui Bobtail (Bottom Shaker
My Secret „Jimmy”) nu a constituit
o surpriză, el fiind câştigătorul Grupei „Câini Ciobăneşti” la Cruft’s 2012 Birmingham (o premieră pentru Ungaria) şi desemnat „Cel mai frumos
ciobănesc din lume” într-o competiţie care a reunit la ediţia din acest
an 28.000 de câini.

Soare şi organizare
Fără urmă de nor şi cu mângâieri intense ale soarelui (mercurul

a urcat în termometre până la 28
de grade Celsius, deşi era început
de octombrie), parcul Bucov, alegere inspirată a organizatorilor, Asociaţia Chinologică „Semper Fidelis”
(preşedinte Marian Drăgănescu), a
primit 743 de câini din 167 de rase,
dar şi handleri şi proprietari de câini
din toată Europa, America de Nord,
America de Sud şi Asia - au venit
competitori din ţări foarte îndepăr tate: Mexic, Columbia, Thailanda.
Atmosfera primitoare, presărată cu vinuri alese şi struguri nobili
româneşti, alături de organizarea la
standarde de calitate vest-europene
au făcut ca showul să decurgă relaxat, fără nelinişti din partea câinilor sau ale handlerilor, excepţie
făcând una-două vociferări într-o
limbă slavă, care au zgâriat pentru
puţin timp timpanul spectatorilor şi
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arbitrilor - neînţelegând limba, am
vrut să cred că era un mesaj de bun
venit, spus pe un ton mai hotărât.
În cele 11 ringuri amenajate
în Bucov au intrat de la „bibelouri”,
ca Yorkshire sau Pomeranieni, la
sculpturi în carne şi oase, reprezentate de categoriile „grele”. Concurenţii au fost jurizaţi de arbitri din
Rusia, Olanda, Australia, Ungaria,
Finlanda, Porto Rico, Argentina şi,
la final, au fost prezentate cele 19
podiumuri - cele zece grupe FCI, cele „speciale”, cu deja obişnuita particularitate naţională „Cel mai bun
Ciobănesc Românesc”, şi Best in Show.

My Secret
După shortcut-ul făcut de arbitrul maghiar Korosz Andras, pentru cel mai râvnit trofeu, Best in
Show (BIS), au mai rămas în ring
doar şapte concurenţi, triaţi după
înc-o tură de onoare. Podiumul BIS,
care parcă să nu supere pe nimeni
a avut trei exemplare provenind din
Asia, America de Sud şi Europa, a
început cu locul III, pe care s-a clasat un Yorkshire Terrier din Thailanda, Nanette’s October Sand Dune,
şi a continuat cu „argintul” anunţat
pentru un splendid exemplar de
American Cocker Spaniel, Pett’s
Wood U’Lucky Guy, venit tocmai din
Columbia, „frişca” de pe tortul „Wine
Gate Keepers 2012” fiind de origine
europeană. Marele câştigător - Best
In Show, atât la propriu, cât şi la fi-
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gurat, a fost un pastoral ancestral,
Bottom Shaker My Secret „Jimmy”,
excelent exemplar de Old English
Sheepdog (Bobtail), provenit din Ungaria. Fără emoţii, pentru că podiumul este a doua casă a sa (e multiplu campion naţional al Ungariei,
Suediei, Slovaciei şi Franţei). După
ce a câştigat în acest an Crufts la
Grupa „Câini Ciobăneşti”, Caitlin
Moran titra în prestigioasa publicaţie „The Times”: „Bottom Shaker My
Secret a fost revoltător de pufos”.
Jimmy s-a născut în Ungaria, în canisa crescătorului dr. Szetmár István,
ca fiu al campionilor Zecretzorro aus
dem Elbe-Urstromtal şi Reata’s Jackpot,
şi este deţinut de Koroknai Jozsef
din Szeged (Ungaria), crescător al raselor Old English Sheepdog şi Komondor. Şi, da, este revoltător de pufos!

Cel mai bun
Ciobănesc Românesc

Categoria „Cea mai bună
rasă românească” (Best Romanian
Breed) a fost arbitrată, surprinzător, de un… australian. Keith Lovell
a înclinat balanţa şi l-a desemnat
câştigător pe Ly-Khan de Baltag,
un Ciobănesc Românesc Carpatin
al cărui proprietar este bucureşteanul Cătălin Ionete). Podiumul a
fost completat cu Ciuleandra de
Pont Euxin, din rasa Ciobănesc
Românesc Mioritic (proprietari Mihail Muşat şi Cristina Luca din Ploieşti). Pe poziţia a treia s-a clasat
singurul Ciobănesc Românesc Corb
prezent în competiţie, al aceluiaşi
Cătălin Ionete, Iabrasu. De altfel,
din punct de vedere numeric, rasele româneşti nu au fost tocmai
bine reprezentate la manifestarea
din Ploieşti, în competiţie ﬁind înscrise doar 13 exemplare (un Corb,
un Bucovinean, cinci Carpatini şi
şase Mioritici). Însă spectatorii n-au
numărat câinii, ci i-au admirat.
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Rasa câştigătorului
Old English Sheepdog sau Bobtail (derivat din
Bobtail Shepherd’s Dog - „Câine ciobănesc cu coadă
tăiată”) îşi are originile în Anglia şi îi are ca strămoşi
pe vechii câini ciobăneşti. Deşi nu a fost ţinută o evidenţă satisfăcătoare a originilor rasei, se presupune
că ar descinde din Bearded Collie sau Russian Owtchar
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(Ciobănescul Ucrainean), iar prima participare la o
expoziţie canină a fost consemnată în 1873 (de atunci,
în standardul rasei au survenit modiﬁcări minore). Rasa a
fost exportată în SUA şi a devenit extrem de populară
la sfârşitul secolului al XIX-lea, când 50% dintre americanii bogaţi deţineau cel puţin un exemplar.
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Pisica ta poate arăta sănătoasă dar știai
că poate avea PARAZIŢI INTERNI?

Mergi la MEDICUL VETERINAR
și cere pipeta care poate deparazita pisicile
fără nici cel mai mic stres

Gata cu fuga prin casă și tabletele greu de administrat!
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Roşcatul Dessi, triumfător
la Bucharest Winner

• Rico, un Scottish Terrier din Rusia, s-a impus la Interra
de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro
upă evenimentele de
la Târgu Mureş şi Ploieşti,
concurenţii
străini şi-au urcat câinii în campere
şi autocare şi au alergat 60 de kilometri către Bucureşti pentru
următoarea competiţie din conceptul Euromania, CACIB (Bucharest
Winner)&Interra. Romexpo, ditamai
complexul situat în centrul capitalei,
cu zeci de spaţii expoziţionale care
înconjoară marea arenă, s-a transformat în „cuţodrom”. Pe aleea principală, pe lângă căbănuţele de lemn
în care se vând brânzeturi de Sibiu,
„porcării” tradiţionale şi... blănuri,
pe 4 octombrie, pe ringurile amenajate în aer liber, au defilat câini
campioni. Însă din atâţia campioni,
s-a ales unul singur şi acela a fost
Lofty Desperado „Dessi” din Polonia, căruia arbitra Yolanda Nagler
din Israel i-a decernat titlul Best in
Show (BIS). Dessi este un Irish Red
Setter născut în 13 martie 2008 din
împerecherea lui Jonola Dr. Doolittle
cu frumoasa Tequila Special Sour
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Mahogany Breeze, fapt pentru care
e „vinovată” poloneza Ewa Wójcik.
În timp, Dessi a devenit campion al
Poloniei, Serbiei, Danemarcei, României, Croaţiei, Cehiei, Slovaciei,
Ucrainei, Letoniei şi Lituaniei.
Rasa campionului a luat
naştere dintr-un mix între Irish Terrier, Irish Water Spaniel, English Setter, Pointer şi Gordon Setter. Cu ceva

vreme în urmă, Irish Red Setter (denumire dată de americani) avea
blana roş-albă şi picioare mult mai
scurte. Sunt câini de vânătoare, dedicaţi mai ales vânătorii de păsări,
dar „munca” lor s-a transformat încet-încet în competiţii de ring.

Interra, câştigată de Rico
Şi ocupantul locului al doilea
la Bucharest Winner a avut o experienţă plăcută în România. Este
un Scottish Terrier, născut în 10 noiembrie 2007, care vine din Rusia
şi care înainte de a fi desemnat Reserve BIS a câştigat Interra, unde a
dat o luptă grea cu 543 de terrieri
valoroşi - Interra este un concurs internaţional dedicat exclusiv terrierilor, care este organizat anual de
Clubul Naţional de Terrieri, condus
de mureşeanul Lokodi Csaba Zsolt.
Scottish Terrier-ul care a câştigat Interra 2012, la Bucureşti, este
Filisite Brash Celebration „Rico”. Nu
este un necunoscut, mulţi susţin că
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nu e nicio surpriză, ţinând cont că
terrierul Valentinei Popova a câştigat de două ori Crufts la clasa terrieri, în 2010 şi 2011, este dublu
campion mondial al grupei, în 2009
şi 2010, şi campion în Ucraina, Rusia, Olanda, Danemarca, Suedia, Luxembrug, Slovenia, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda,
Bielorusia, Germania, Ungaria, dar
şi al Eurasiei şi Ţărilor Baltice. Însă
are o „scuză”: şi părinţii săi, Raglan
Ricardo şi Filisite Brash Celebrity,
au fost tot campioni. Ediţia din acest
an Interra s-a desfăşurat pe şase
ringuri, fiind arbitrată de Stelios Makaritis (Gecia), Maite Gonzalbo (Spania), Luis Gorjao Henriques (Portugalia), Radvanszky Katalin (Ungaria
- care a arbitrat exclusiv cei 45 de
Yorkshire Terrieri înscrişi în competiţie), Paula Heikkinen Lehkonen şi
Harri Lehkonen (ambii din Finlanda).

Organizare europeană
Ce mai era de remarcat (pe
lângă presiunea competiţiei)? Impresionant numărul meselor de pregătire-cosmetizare a câinilor, încărcate cu instrumentele aferente şi cu
acareturile necesare intrării în ring.
Şi organizarea, aproape nemţească
(adică „ceas”)! - minus neinspiraţia
în momentul alegerii locului de „depozitare” a cupelor, prea aproape de
podium, fapt care le-a transformat în
adevărate piedici în calea handlerilor.
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EURO DOG SHOW

Din Bucureşti în insula Bali
• Aristokrat, un câine din România, a câştigat categoria Puppy şi a fost… vândut unui indonezian bogat

de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro
iua 1, Euro Dog Show
2012. În 5 octombrie, porţile de la
Romexpo s-au deschis pentru prima
zi a mult aşteptatului European Dog

Show, prima ediţie organizată în
România, după eforturi îndelungate
şi semnificative ale Asociaţiei Chinologice Române.
După conferinţa de presă de
dimineaţă, în care reprezentanţi ai
Asociaţiei Chinologice Române
(AChR) şi ai Federaţiei Chinologice
Internaţionale (FCI) au anunţat oficial deschiderea evenimentului,
asociaţia naţională a făcut public
par teneriatul cu Federaţia Pentru
Protecţia Animalelor şi Mediului, al
cărei preşedinte de onoare este
Marius Marinescu, iniţiatorul Legii
nr.9/2008 pentru protecţia animalelor. Apoi, liber la spectacol!

Prima impresie
Numai că prima zi a Euro Dog
Show 2012 a avut public mai redus
decât ar fi meritat, deşi s-a promis
22

un show cum nu s-a mai văzut nicicând în ţară, locul de desfăşurare a
fost perfect ales, câinii au fost extrem de valoroşi, spectaculoşi, iar
unii din rase extrem de rare. Şi, da,
numeroşi, la Euro Dog Show 2012
fiind înscrişi în competiţie 6.123 de
câini din 259 de rase, veniţi din 52
de ţări din Europa, America de Nord,
America de Sud şi Asia (printre par ticipanţi fiind şi câini din ţări îndepăr tate, China, Egipt, Chile, Indonezia, Mexic, Porto Rico, Thailanda)!
Totuşi, ingredientele acestea
n-au părut suficiente pentru public,
surprinzător de multe locuri goale
rămânând în tribune. Explicaţii?
Poate programul de muncă al bucureştenilor ori traficul rutier haotic,
pentru că, pe lângă atracţii, evenimentul a fost accesibil tuturor: biletele de acces au avut preţuri rezonabile (10 lei pentru adulţi şi 5 lei
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pentru copii, pensionari, elevi şi
studenţi).

Câştigătorii primei zile
Competiţia a avut parte de o
ceremonie de deschidere în care
showman-ul şi vicepreşedintele Comitetului de Arbitri AChR, Petru Muntean, a intrat în „arenă” însoţit de două
gărzi romane şi câteva „Afrodite de
Dâmboviţa”, pentru a reaminti audienţei originile noastre. Apoi a bătut
gongul. „Să înceapă spectacolul!”.
În prima zi, la Euro Dog Show
au intrat în competiţie câinii din patru grupe FCI (3, 4, 5, 7), juniorii
acestor grupe, precum şi clasele
Baby, Puppy şi Veteran. Singurul
câştigător din România (locul I la
categoria Puppy) a fost un superb
exemplar de American Akita, Aristokrat of Wolf Point, deţinut de Augustin Ionescu, D. Kantari şi Ion
Cosmin. Aristokrat vine din aceeaşi
canisă cu Logan (De Kaner’s Wolverine Revenge), campion mondial,
european şi naţional în Italia, Spania, Croaţia, Slovenia şi România,
aşa că proprietarul speră ca acest
câine cu potenţial să aibă o carieră
prestigioasă şi îndelungată, mai
ales că tocmai a fost vândut unui
crescător din insula indoneziană
Bali - deci, nu ne pleacă doar tinerii
sclipitori, ci şi câinii de valoare. Impunător încă de la vârsta de şapte
luni, cu trei BIS-uri câştigate, Aristokrat of Wolf Point se va despărţi
de România, însă doar după ce va
mai câştiga o serie de titluri. Şi dacă
tot am făcut menţiuni legate de
clasamentul la categoria Puppy, pe
podium au mai urcat Fili Forest
Vulkan Kavasak (un Dachshund
Rabbit Wire-haired din Rusia - locul
II) şi Ash Grove King of the Ring (un
Wire Fox Terrier clasat pe locul III).
La categoria Best Baby, primul loc a fost ocupat de Sensation
Pom Ot Pandy Sharm (proprietar
Elena Gainylina), un Pomeranian din
Rusia. În competiţiile din acest an
s-a observat o infuzie puternică de
exemplare din această rasă - se
pare că e o perioadă în care sunt
foarte bine primiţi de public şi arbinoiembrie - decembrie 2012
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tri… ori, pur şi simplu, acest toy dog
care se trage din Spitz-ul German e
„la modă” din nou. Categoria Veteran
a fost câştigată de American Dollar
Z Arislandu (proprietari Jadwiga Konkiel, Agata şi Tomaszow Maz), un Irish
Red Setter din Polonia, campion
mondial la categoria Veteran, provenit din canisa Arisland a polonezei
Jadwiga Konkiel.
În fine, grupele. Grupa 3 a
fost câştigată de Rollick’s Super
Hero, un Kerry Blue Terrier născut
în Suedia şi deţinut de Ivana Bilic şi
Igor Mioc din Croaţia. El a fost urmat
pe podium de un Scottish Terrier din
Rusia şi un Skye Terrier din Irlanda.
Grupa 4 i-a revenit lui Magicaroma, un Dachshund Standard
Wire-haired care îi aparţine lui Annaluce Saletti (Italia), pe locul doi
fiind un Dachshund Rabbit Shorthaired din Rusia şi un Dachshund
Miniature Wire-haired crescut lângă
pista de Formula 1 de la Monza
(Italia).
Podiumul Grupei 5 a fost monopolizat de ruşi, mai exact de
moscoviţi! Pe cea mai înaltă treaptă
urcând un Pharaoh Hound, Reedly

24

Road Illuminated, al Mariei Evteeva,
pe locul doi - Handzimemesite Urusey Yatsura, din rasa Shiba, proprietari T. Kulakhmetieva, A. Kurenkova
şi E. Zakamskaja. În fine, pe locul
III s-a clasat Pomeranianul Grand Iz
Ruzy Hanna Montana al rusoaicei
Liya Emelianova.
Grupa 7 a fost câştigată de un
exemplar din rasa English Pointer,
Weimpoint Keep Smilin, deţinut de
Kristina Pilats şi Dorothya Zahauj
din Ungaria. Pe podium au mai urcat
Applegrove Bechamel (locul II), un
Irish Red Setter al ruşilor Igor Trusov
şi Maria Kanigina, şi Bracul Italian
Ciclone (proprietar Gianni Guffanti
- Italia). Ce concluzie se desprinde
după prima zi a competiţiei? Că
aceasta a fost dominată de ruşi cu excepţia a trei podiumuri, câinii
veniţi din Rusia au ocupat unul din
primele trei locuri, uneori chiar pe
toate trei (în Grupa V). Şi ziua nu s-a
încheiat fără o demonstraţie spectaculoasă de dresaj: Ciprian Cordoş
şi al său câine-minune, Slow, un Malinois, cuplu care şi-a câştigat notorietatea după participarea la emisiunea tv „Românii au Talent”.

Rarităţile de la Euro
Dog Show 2012
Cele mai rare rase (cu doar
un exemplar în concurs) prezente
la Euro Dog Show au fost nu mai
puţin de... 34 (!): Anglo Français
De Petit Venerie, Bouvier des Ardennes, Braque Français type
Gascogne, Braque Français type
Pyrenees, Cao da Serra de Aires
(în foto), Chart Polski, Chien de

Berger de Pyrennees a poil long,
Cernogorski Planinski Gonic,
Dansk - Svensk Gardshund, Epagneul bleu de Picardie, Grand Bleu
de Gascogne, Hollandse Herdershond rough hair, Mittelspitz brown
/ black, Moscow Watchdog, Nihon
Supittsu, Nihon Teria, Norsk Buhund, Norsk Elkhund, Perdiguero
de Burgos, Perro sin pelo del Peru
large, Podengo Portuguẻs pelo aspero miniature, Porcelaine, Russko
- Evropeïskaïa Laïka, Sabueso espanol, Shikoku, Slovensky Cuvac,
Srpski Gonic, Suomenpystykorva,
Sussex spaniel, Tornjak, Uruguayan Cimarron, Västgötaspets,
Vostochno Evropeiskaia Sobaka,
Wetterhoun.

noiembrie - decembrie 2012

TOP 10 rase
cu cei mai mulţi participanţi
1 - American Staffordshire
Terrier (180 de exemplare în concurs), 2 - Cane Corso Italiano (171),
3 - Dobermann (132), 4 - Yorkshire
Terrier (86), 5 - Dogo Argentino
(85), 6-7 - Golden Retriever şi Beagle (câte 81), 8-9 - Ciobănesc
Românesc Carpatin şi Bullmastiff
(câte 80), 10-11 - Chihuahua
Smooth-haired şi Labrador Retriever (78).
noiembrie - decembrie 2012
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EURO DOG SHOW

Ziua a doua,
cu Oskar, Crazy şi Oudry

de Roxana Grosu
roxana.grosu@petzoom.ro
iua 2, Euro Dog
Show 2012. După
un început ezitant,
din partea publicului, 6 octombrie
a venit să demonstreze că există
cineva, acolo sus, care îi iubeşte pe
organizatori. Deşi toamnă, vremea
de vară târzie i-a scos din casă pe
majoritatea bucureştenilor, mulţi
dintre ei alegând evenimentul orga-

nizat în premieră în România. În
aceste condiţii, nu e de mirare că
în prima zi de weekend din octombrie, în apropierea Romexpo,
vedeai pretutindeni câini şi iubitori
de animale, în drumul către locul
de desfăşurare a Euro Dog Show.
Câini gata să intre în ring, căţeluşi
de doar câteva săptămâni scoşi la
vânzare (doar „românul s-a născut
negustor”), sau „comunitarii” care
păreau că simt ceva mai special în

aer şi dădeau câte un tur prin zonă,
poate-poate „prind” vreo grupă specială, doar pentru ei. Dar să intrăm...
În curtea Romexpo, pe gazonul proaspăt udat, cei premiaţi în
ziua precedentă pozează cu trofeele, iar cei care se pregătesc de
concurs au ieşit la o revigorantă
gură de aer. Pe lângă actorii principali, şi foarte mulţi câini-spectatori
care, împreună cu stăpânii lor, se
grăbesc să prindă un loc mai bun
de vizionare a competiţiei. Aşadar,
concurenţi - am bifat, spectatori prezenţi pe baricade, juraţii - pe
fază, reflectoarele - deja aprinse...
să fie show. Euro Dog Show!

Probele speciale
Prima confruntare, Junior
Handling, probă în care însoţitorii
câinilor au vârste cuprinse între 10
ani şi 18 ani, neîmpliniţi - proba este
dedicată exclusiv handlerilor, calităţile exemplarelor canine care îi
asistă în demonstraţiile de virtuozitate nefiind importante. În fine, o
26
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fetiţă de doar 10 ani şi un căţeluş
din rasa Affenpinscher l-au convins
pe juratul Javier Gonzalez Mendikote că merită locul I.
Au urmat Perechile, competiţie la care a participat şi una dintre

mândriile naţionale cu care am fost
prezenţi la acest eveniment: Ciobănescul Românesc de Bucovina.
Din păcate, nu compatrioţii noştri
au fost câştigători, ci o pereche din
rasa Schnauzer Pitic Negru, cele-

lalte locuri de pe podium revenind
unei perechi de Piccolo Italiano
(locul II, dar favoriţii publicului) şi
unei perechi de Rhodesian Ridgeback (clasaţi pe III), după cum a
considerat francezul Laurent Pichard, arbitrul acestei probe.
O înfruntare acerbă a fost cea
dedicată Grupurilor de Creştere. Şi
la această probă, am avut reprezentanţi - patru Ciobăneşti Româneşti
de Bucovina, care nu l-au convins
însă pe arbitrul Javier Sanchez Fernandez să îi urce pe podium. Locul
I a fost adjudecat de cvartetul de
toy dog (rasa Piccolo Italiano), pe
locul II a urcat o echipă de Black
Russian Schnauzer, iar pe cea mai
înaltă treaptă a podiumului au fost
patru Schnauzer Pitic - poate datorită taliei i-au urcat aşa sus.
Au urmat Grupuri de urmaşi probă jurizată de David Miller, care
a dat câştig de cauză unor Black
Russian Terrier, pe locurile II şi III
clasându-se grupuri din rasele Pinscher (Doberman Pitic) şi Rhodesian
Ridgeback (aplaudaţi îndelung).

Câştigătorii zilei
BIS Baby of the Day (câini cu
vârsta cuprinsă între 3 şi 6 luni) a
fost desemnat Amir, un Ciobănesc
de Asia Centrală (Ovtcharka) cumpărat de la canisa din Kiev a lui
Sidorenko şi deţinut de un etnic
ucrainean din Bistriţa, Igori Matiuk.
noiembrie - decembrie 2012

27

BIS Puppy of the Day a fost
jurizat de Molnar Zsolt, iar clasamentul a fost următorul: locul I Boxerul Sat'Elit Van Helsing, al rusoaicei Elena Gornova; locul II Good Head Angel (rasa Beagle),
deţinut în coproprietate de doi unguri, Gabor Porrogi şi Tibor Tóth;
locul III - o femelă Doberman, Kalipso Quin For Zoosfera, al rusoaicei
Marina Chistyakova.
Cum experienţa de ring era
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aproximativ similară, la BIS Veteran
of the day lupta a fost extrem de
strânsă, iar arbitrul Rafael de Santiago nu a avut deloc o misiune
uşoară. În cele din urmă, podiumul
a fost ocupat de femele. Locul I a
fost câştigat de Sun Bella Baia Azzura (proprietar Silvana Marcolina Italia), o superbă şi încă foarte vivace Dog German Arlechin, urmată
de o femelă Barzoi (Staraja Russa
Fedorovna, al unei rusoaice căsăto-

rită în Suedia, Oksana Englund) şi
de Fantadrom Afrodite, un Basset
Hound al lui Ilze Simase din Lituania, clasată pe III.

Trei grupe FCI
În fine, au urmat cele trei grupe FCI, atât de aşteptate. Podiumul
Grupei 2 a fost în totalitate... roşu.
Pe III a urcat Dogul Argentinian
Opium Iz Lunnoy Stai, al moscovitei
Marina Rusakova - câştigător şi la
CACIB Constanţa 2012, locul II a
fost ocupat de un Boxer născut în
Italia, dar aflat în proprietatea lui
Shamil Abrakimov (Rusia) - Mayday
Di Casa Vernice, iar câştigător a fost
fenomenalul exemplar de Black
Russian Terrier, al Irinei Yablonka
din Ucraina, care a câştigat şi CACIB
Baia Mare 2012: Oskar Yablunevyi
Tsvit.
Grupa 6 a avut un podium european, pe III fiind Faira Arif Kamilifu
din rasa Rhodesian Ridgeback, deţinută în coproprietate de rusoaicele
Olga Syalmova şi Angelina Evmenova. Locul II a fost ocupat de
Alexandra, căţeaua Finnish Hound
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a finlandezei Tanja Kiriloff. În fine,
„the winner”: Bassjoy Crazy Night,
o Basset Hound născută în Malta şi
„adoptată” în canisa spaniolului
Mariano Galan.
Ultima grupă FCI a celei de-a
doua zile a fost Grupa 10. Primii trei,
tot europeni: un Italian Greyhound,
Valerio Dei Raggi Di Luna, al lui Gaetano Caldarone (Italia) s-a clasat pe
III, un exemplar din rasa Saluki, Azhara Al Zahra, venit din Cehia (pro-
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prietară Petra Pudova), a fost pe II,
iar campioana grupei a fost o Afghan
Hound, Oudry Gandamak, cumpărată din Slovacia de unguroaica
Csilla Bakos.

Mioritic şi Carpatin,
omologaţi peste doi ani
Acolo unde apărea o persoană în costum tradiţional românesc, imediat îşi făcea apariţia şi

ciobănescul din dotare. Fie că era
vorba despre Mioritici, Carpatini,
Corb sau de Bucovina, Ciobăneştii
Româneşti nu au trecut neobservaţi
pe parcursul desfăşurării Euro Dog
Show. „Îmi place foarte mult Ciobănescul Mioritic şi aş vrea ca, în
curând, să îmi iau şi eu un exemplar.
Zilele acestea am luat deja legătura
cu doi-trei crescători ai acestei rase
pentru a cere mai multe detalii. Am
aflat că sunt nişte câini foarte inteligenţi, care adoră să concureze”, a
declarat pentru „petzoom” britanica
Kim, care a concurat la Euro Dog
Show 2012 cu câteva exemplare superbe de Golden Retriever.
Într-adevăr, chiar asta au urmărit şi organizatorii, încă de la început: „Tot conceptul expoziţiei este
legat de rasele româneşti: Ciobănescul Românesc Carpatin, Ciobănescul Românesc Mioritic şi Ciobănescul Românesc de Bucovina. În
plus, va fi prezentă şi cea de-a patra
rasă românească, Ciobănescul Românesc Corb - rasă veche, dar de
care nu am avut timp să ne ocupăm
până acum”, declara înainte de
eveniment Petru Muntean, vicepre-
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şedintele Asociaţiei Chinologice Române. Şi rasele româneşti au lăsat
într-adevăr o impresie foarte bună
celor prezenţi. „Atât în timpul evenimentului, cât şi după, am primit
felicitări pentru prestaţia celor patru
rase româneşti. Peste doi ani, în cadrul Adunării Generale a Federaţiei
Chinologice Internaţionale, vom avea dreptul să aplicăm pentru omologarea Ciobănescului Românesc
Mioritic şi a Ciobănescului Românesc Carpatin. Nu am nicio emoţie
în acest sens, având în vedere evoluţia lor din acest eveniment, dar şi
faptul că tot mai mulţi crescători din
ţări precum Norvegia, Austria, Ungaria sau Finlanda au importat aceste rase”, a explicat Muntean.
Pentru a-şi arăta sprijinul şi
admiraţia faţă de aceste rase, conducerea Asociaţiei Chinologice Române a luat decizia ca în acest an,
la toate competiţiile internaţionale
desfăşurate sub egida sa, implicit
şi la Euro Dog Show, să existe o
probă dedicată în exclusivitate câinilor din rase autohtone. La Euro
Dog Show, în această probă s-a impus un Mioritic, Bucur de Curtea
Veche, din Bucureşti. Dar ciobăneştii au urcat pe podium şi în alte
probe ale competiţiei: un exemplar
de Ciobănesc Românesc Mioritic,
Luna de Gotca, din canisa braşoveanului Constantin Gotca, s-a clasat pe III în ultima zi de concurs, în
proba BIS Baby of the day.
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„Tibetanul” Morgan, BIS Euro 2012
• Cum ajungi de pe „Acoperişul Lumii” în vârful podiumului
de Roxana Grosu
roxana.grosu@petzoom.ro
iua 3, Euro Dog Show
2012. 7 octombrie,
verdictul. Ca orice
minune care durează trei zile - cine
o fi decis asta, rămâne o dilemă -, a
venit şi cea de-a treia şi ultima zi a
celui mai important eveniment chinologic organizat vreodată în România. În sfârşit, afluenţă generoasă a
publicului, prezent în cel mai mare
număr de la deschiderea competiţiei - pentru că, deşi numit show
(spectacol), acest gen de manifestare este, în principal, o competiţie,
indiferent cu câtă… indiferenţă am
acredita ideea că tratăm subiectul.
Parcă pentru a se ridica la pretenţiile spectatorilor, tot în 7 octombrie
s-a atins punctul culminant al calităţii. S-au aplaudat frenetic probele
speciale (Best Veteran of the Day,
Best Puppy of The Day, Best Baby
of The Day, Best Breeders Group of
The Day), „superspeciala” Best Romanian Breed şi, desigur, cele trei
grupe FCI, dar tortului i s-a pus moţ,
ori cireaşă, odată cu Best in Show
(BIS), care a desemnat cel mai frumos câine al Euro Dog Show 2012
- Bucureşti (România).

Cei mai frumoşi
„Româneşti”
Fără îndoială, una dintre cele
mai apreciate şi aşteptate probe ale
competiţiei a fost cea de a câinilor
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de rasă româneşti, care a reunit la
start exemplare superbe din rasele
Ciobănesc Românesc Mioritic, Ciobănesc Românesc Carpatin, Ciobănesc Românesc de Bucovina şi
Ciobănesc Românesc Corb. După
deliberări îndelungi şi urale ale publicului, locul IV, la un pas de podium, a revenit Corbului Mureş De
Predeal, al braşoveanului Sebastian

Fleşieru. În fine podiumul a fost acaparat de Bârsan De Plai Bârgăuan
(Ciobănesc Românesc de Bucovina,
proprietar Marius Ioan Pop din Bistriţa) - locul III, Carpatinul Pay Ot Aral
Dream, al lui Julio Dulea şi Dan
Sârbu - locul II şi uriaşul nins Bucur
De Curtea Veche (Ciobănesc Mioritic, proprietar Ana Maria Sima Osmont din Bucureşti) - locul I.
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Câştigătorii zilei
Pentru ultima zi au mai rămas
de arbitrat şi de decis câştigătorii
grupelor FCI 1, 8 şi 9. Prima grupă
a fost dominată de europeni, locul
III revenind lui Stonehaven Bayshore
Secret Strike, un Australian Shepherd deţinut de familia Hodová din
Cehia (Zuzana şi Linda), pe locul II
a fost urcat un frumos exemplar de
Flanders Cattle Dog, pe nume Grey
Tetis Courage, venit din Ucraina
(proprietară Galina Kalinichenko),
iar câştigătorul a fost un Belgian

Shepherd Groenendael, Ackley Clever Canin, adus de stăpânul său,
Grzegorz Koziol, tocmai din Grecia.
Grupa 8 FCI a fost câştigată
de Caci’s Wina-A-Latte (rasa Flat
Coated Retriever, proprietar Carina
Östman din Suedia), pe locurile II şi
III clasându-se Bachelor Of Black
Murage (rasa English Cocker Spaniel, al lui Attila Aron Czegledi din
Ungaria) şi un Portuguese Water
Dog cu nume kilometric, Boogie
Woogie Bugle Boy Do Sol Da Laurita,
adus de Laura Browne din Portugalia.

În fine, Grupa 9 l-a adus în
ring pe cel care avea să fie desemnat cel mai frumos câine al Euro
Dog Show: Zentarr Morgan, un Lhasa Apso (rasă originară din Tibet),

• Următorul Euro Dog Show
va avea loc
în Geneva (Elveţia),
în perioada
30 august - 1 septembrie
2013.
deţinut în coproprietate de Margaret
D. Anderson şi Stefano Paolantoni
(Marea Britanie) şi desemnat câştigătorul grupei. O să zăbovim asupra
lui Morgan, dar nu înainte de a-i
pomeni pe Rose’s Knock Down
Eight Count, un Pug merituos din
Thailanda, care a urcat pe locul II
(proprietar Theerawut Phaprasrisulee) şi un Bulldog Francez, A’vigdors
Ramasseur Des Compliments (proprietar A. Nikulina din Rusia).

Punctul culminant
Cea mai aşteptată probă a
Euro Dog Show 2012, Best In Show,
a debutat la semnalul lui Petru
Muntean, maestru de ceremonii în
cele trei zile ale evenimentului - vicepreşedinte AChR -, şi zece finalişti
au încercat să impresioneze. În
această finală au avut reprezentanţi
rasele Bobtail (Old English Sheepdog), Black Russian Terrier, Kerry
Blue Terrier, Wire Daxon Standard,
Pharaoh Hound, Basset Hound,
English Pointer, Flat Coated Retriever, Lhasa Apso şi Afgan Hound,
care au câştigat cele zece grupe FCI.
noiembrie - decembrie 2012
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Turul final a fost pe „Ciocârlia”
lui Gheorghe Zamfir, un mare iubitor
de câini, prezent şi el la acest eveniment. A urmat cea mai tensionată
decizie a Euro Dog Show, anunţarea
podiumului. Pe III, meritat, un superb exemplar de Flat Coated Retriever, Caci’s Wina-A-Latte, al Carinei Östman din Suedia. Ungaria
şi-a revendicat locul II cu ajutorul lui
Oudry Gandamak, o femelă Afgan
Hound, deţinută de Csilla Bakos. Iar
cel mai râvnit titlu, BIS, a mers pe
ritmul nemuritorului „We are the
Champions”, al lui Queen, către
unul dintre cei mai frumoşi Lhasa
Apso, Zetarr Morgan (proprietari
Margaret D. Anderson şi Stefano
Paolantoni, Marea Britanie), condus
de handlerul Javier Gonzales Mendikote (Spania).
Canisa Lhasa Apso din care
provine Morgan îi aparţine lui Margaret Anderson din Coverty (Anglia)
şi este una celebră, un exemplar al
acesteia, o femelă, Zentarr Eliza-
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beth (în foto mic), fiind declarată
BIS la Crufts Dog Show 2012, cea
mai mare competiţie canină din
lume, desfăşurată în perioada 8-11
martie în Birmingham (Anglia). Acum, aceeaşi canisă care a dat câştigătorul Crufts 2012 a dat şi câştigătorul Euro Dog Show 2012, pe
Zentarr Morgan, la Bucureşti fiind
păstrat trendul declanşat la Birmingham. Margaret Anderson, proprietara lui Morgan, inclusă în grupul
select al celor mai mari specialişti
ai rasei Lhasa Apso, este de părere
că un câine care câştigă un titlu suprem nu mai trebuie să concureze „Este inutil şi este o prostie, ce să

mai dovedească?” -, aşa că, cel mai
probabil, nu-l vom mai vedea pe
Morgan la competiţii, decât în paginile revistelor ca aceasta, care v-a
detaliat, pas cu pas, desfăşurarea
Euro Dog Show 2012, un eveniment
mondial pe care publicaţia ”petzoom” l-a urmărit de la început şi
până la final, considerând asta o
datorie de onoare.

Rasa câştigătorului
Lhasa Apso este cea mai
veche rasă tibetană, de la ea
provenind cei mai mulţi câini mici
din Orient şi cei mai mulţi terrieri
din Europa. Este cunoscută de
peste 2.000 de ani, fiind crescută
de călugării tibetani în mănăstirile
din „Valea Pierdută”. E considerat
un animal sacru - reîncarnarea lui
Lama. În timpul unei călătorii în Tibet în anii ’30, un diplomat american, Charles Suydam Cutting, s-a
întâlnit cu Dalai Lama şi cei doi au
devenit prieteni, iar în 1933, o
pereche de Lhasa Apso i-a fost
oferită lui Cutting, ca dar din
partea lui Dalai Lama. Acest dar a
avut ca rezultat consacrarea rasei
în SUA. Lhasa Apso a fost admisă
în American Kennel Club în 1935,
ca membră a grupei raselor nonsportive, de agrement sau de companie.
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Clasament ﬁnal

Euro Dog Show 2012
5-7 octombrie, Bucureşti - România
BEST IN SHOW

FCI 2

1. Lhasa Apso - Zentarr Morgan - Stefano Paolantoni & Margaret
D. Anderson (Marea Britanie)
2. Afghan Hound - Oudry Gandamak - Csilla Bakos (Ungaria)
3. Flat Coated Retriever Caci’s Win-A-Latte - Carina Östman
(Suedia)

1 Black Russian Terrier - Oskar Yablunevyi Tsvit - Irina Yablonka
(Ucraina)
2 Boxer - Mayday Di Casa Vernice - Shamil Abrakimov (Rusia)
3 Dogo Argentino - Opium Iz Lunnoy Stai - Marina Rusakova (Rusia)

BEST ROMANIAN BREED
1. Romanian Mioritic Shepherd Dog - Bucur De Curtea Veche Ana Maria Sima Osmont (România)
2. Romanian Carpathian Shepherd Dog - Pay Ot Aral Dream - Julio
Dulea & Dan Sârbu (România)
3. Ciobănesc Românesc de
Bucovina - Bârsan De Plai Bârgăuan
- Marius Ioan Pop (România)
4. Raven Shepherd - Mureş
De Predeal - Sebastian Fleşieru (România)

BIS -JUNIOR
1. Dachshund Rabbit Shorthaired - Formula Uspeha Colibri Irina Hapaeva (Rusia)
2. Thai Ridgeback – Manape
Rung Napa At Tenderness Petal Of
Lotus - Formanchuk Elena (Ucraina)
3. Clumber Spaniel - Big
Boom’s Banditos Dex - Lana Levai
(Croaţia)

FCI 1
1. Belgian Shepherd Groenendael - Ackley Clever Canin - Grzegorz Koziol (Grecia)
2. Flanders Cattle Dog - Grey
Tetis Courage - Galina Kalinichenko
(Ucraina)
3 Australian Shepherd Stonehaven Bayshore Secret Strike
- Zuzana Hodová & Linda Hodová
(Cehia)
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FCI 3
1. Kerry Blue Terrier - Rollick’s
Super Hero - Ivana Bilic & Igor Mioc
(Croaţia)
2. Scottish Terrier - Filisite Brash
Celebration - Valentina Popova (Rusia)
3. Skye Terrier - Finnsky Momentous - Elizabeth Stewart (Irlanda)

FCI 4
1. Dachshund Standard Wirehaired - Magicaroma - Annaluce
Saletti (Italia)
2. Dachshund Rabbit Shorthaired - Formula Uspeha Colibri Irina Hapaeva (Rusia)
3. Dachshund Miniature Wirehaired - Bauchal’s Patas Arriba - Lucia Terruzzi (Italia)

FCI 5
1. Pharaoh Hound - Reedly
Road Illuminated - Maria Evteeva
(Rusia)
2. Shiba - Handzimemesite
Urusey Yatsura - T. Kulakhmetieva
& A. Kurenkova & E. Zakamskaja
(Rusia)
3. Pomeranian - Grand Iz Ruzy
Hanna Montana - Liya Emelianova
(Rusia)

FCI 6
1. Basset Hound - Bassjoy
Crazy Night - Mariano Galan
(Spania)
2. Finnish Hound - Halla-Aa-

mun Alexandra - Tanja Kiriloff (Finlanda)
3 Rhodesian Ridgeback Faira Arif Kamilifu - Olga Syalmova
& Angelina Evmenova (Rusia)

FCI 7
1. English Pointer - Weimpoint
Keep Smilin - Kristina Pilats &
Dorothya Zahauj (Ungaria)
2. Irish Red Setter - Applegrove Bechamel - Igor Trusov &
Maria Kanigina (Rusia)
3. Bracco Italiano - Ciclone Gianni Guffanti (Italia)

FCI 8
1. Flat Coated Retriever Caci’s Win-A-Latte - Carina Östman
(Suedia)
2. English Cocker Spaniel Bachelor Of Black Mirage - Attila
Aron Czegledi (Ungaria)
3. Portuguese Water Dog Boogie Woogie Bugle Boy Do Sol Da
Laurita - Laura Browne (Portugalia)

FCI 9
1. Lhasa Apso - Zentarr Morgan - Stefano Paolantoni & Margaret
D. Anderson (Marea Britanie)
2. Pug - Rose’s Knock Down
Eight Count - Theerawut Phaprasrisulee (Thailanda)
3 French Bulldog - A’Vigdors
Ramasseur Des Compliments - A.
Nikulina (Rusia)

FCI 10
1. Afghan Hound - Oudry Gandamak - Csilla Bakos (Ungaria)
2. Saluki - Azhara Al Zahra Petra Pudova (Cehia)
3. Italian Greyhound - Valerio
Dei Raggi Di Luna - Gaetano Caldarone (Italia)
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Impresii
post-eveniment
Ziua decisivă a Euro Dog
Show nu a dus lipsă de prezenţa
VIP-urilor autohtone, printre invitaţi
şi spectatori putând fi văzuţi
Gheorghe Zamfir, Irina Loghin (în
foto), Mihai Verbinschi sau Ramona Bădescu (alături de căţeluşa
sa, Hera, pe care aţi cunoscut-o în
numărul precedent al revistei „petzoom”), avocata Paula Iacob, senatorul Marius Marinescu etc.
• Petru Muntean, vicepreşedintele Asociaţiei Chinologice Române: „A fost un eveniment aproape perfect din punctul nostru de
vedere, al organizatorilor. Feedback-urile primite până acum sunt
excelente, toţi fiind de părere că
ne-am ridicat la standarde internaţionale.”
• Irina Loghin: „Mă bucur că

am participat la un eveniment atât
de important pentru chinologia din
România, organizat fără cusur!”
• Galina Kalinichenko Ucraina (locul II în Grupa 1). „Deşi
am fost sceptică atunci când am
auzit că trebuie să vin în România
pentru acest concurs, mi-a plăcut
foarte mult aici şi cu siguranţă voi
reveni şi la alte competiţii canine.”
36
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JAZZ

Nu îşi poate imagina viaţa fără
nterviu de
Valentina Aldea
valentina.aldea@petzoom.ro
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M

ic, năzdrăvan şi extrem de afectuos, un
căţeluş Yorkshire Terrier a ajuns aproape la fel de celebru ca stăpâna lui. Vedeta Pro TV
Laura Cosoi a contribuit decisiv la
reputaţia lui Jazz, obişnuindu-l încă
de mic cu pictoriale, filmări şi evenimente mondene. Atât de strânsă a
devenit legătura dintre cei doi, încât
prezentatoarea emisiunii „Vis de femeie” mărturiseşte într-un interviu
acordat în exclusivitate pentru revista „petzoom” că nu poate concepe viaţa fără simpaticul Jazz.
Cu ce ocazie ţi-a dăruit Smiley căţeluşul?
De Sfânta Ana (n.red., al doilea prenume al vedetei), în urmă cu
patru ani. Jazz este primul meu căţel, nu mă aşteptam să îl primesc
cadou, mai ales că un sufleţel necesită multă atenţie şi o grijă specială.
Eram foarte panicată! M-am bucurat tare mult că a apărut în viaţa
mea, dar ştiam că nu o să fie uşor.
Sunt un om responsabil şi este normal să existe emoţii mai ales că în
primii doi ani de viaţă Jazz a fost
foarte sensibil.

Cum sunt concediile alături
de Jazz?
Merg cu el în multe vacanţe
şi îmi place să îmi petrec timpul liber cu el. Jazz este parte din familie
şi, drept urmare, este aşteptat peste tot pe unde mergem, cu braţele
deschise. Mai mult decât atât, fiind
obişnuit cu călătoriile, este şi foarte
disciplinat şi cuminte.
Ce tabieturi are?
Este foarte afectuos şi nu lipseşte o zi fără să vină să se alinte
în braţele mele.
Jazz are „experienţă” în faţa
camerei de luat vederi. Cum a fost
munca alături de el în videoclipuri
şi reclame?
Andrei (n.red., Smiley) a fost

cel care s-a ocupat de acest aspect
al lui Jazz, iar eu doar i-am susţinut.
A fost foarte amuzantă prezenţa lui
la filmări pentru întreaga echipă de
filmare. Era mascota reclamelor :)!
Te-a pus vreodată într-o situaţie... delicată?
Normal că m-a pus. Lui îi place să marcheze teritoriul şi nu contează unde se află, mai ales dacă
acolo au mai fost animăluţe. Îţi dai
seama că a făcut asta de multe ori
şi în studiourile foto, pe ustensilele
fotografilor.
Obişnuieşti să îi aplici mici
pedepse atunci când greşeşte?
Normal că este pedepsit. Îl
închid în baie de la 30 de minute la
o oră. Dar, din păcate, nu este pedeapsă care să îl sperie prea tare şi

Ce te-a inspirat în alegerea
numelui?
Faptul că are legătură cu un
stil muzical foarte îndrăgit de mine.
Cred că i se potriveşte perfect!
În vara asta, ai călătorit mult
în afara ţării, pe de o parte ai avut
filmări pentru emisiunea „Vis de femeie”, pe de altă parte vacanţe.
Jazz te-a însoţit sau a rămas pe
mâini bune, acasă?
De regulă, am grijă doar eu
de el, însă atunci când trebuie să
plec îl las cu prietena mea din copilărie. Jazz se adaptează foarte
uşor şi este extrem de prietenos,
dar şi independent. În principiu,
poate să rămână cu oricine, doar că
eu nu am încredere în prea multe
persoane şi astfel există doar vreo
două-trei variante foarte bune.
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FERICIT. Jazz nu ratează nicio escapadă în parc,
atunci când Laura lansează invitaţia
39

RĂSFĂŢAT. Jazz s-a obişnuit cu vacanţele alături de Laura, la mare
repetă greşelile :).
Ce trucuri ai folosit de-a lungul timpului pentru a te înţelege cu
el?

biţe şi filè de pui sau vită. Nu îi diversific hrana. Adoră însă mango!
La coafor/cosmetică îl duc o dată
pe lună vara şi ceva mai rar iarna.
Îi cumperi hăinuţe/accesorii?

Nu folosesc trucuri, dar îi vorbesc încontinuu.
Cum arată o zi obişnuită din
viaţa lui Jazz?

Nu exagerez cu astfel de lucruri. Are două-trei hăinuţe de iarnă
şi atât. În schimb are multe jucării
şi mingiuţe.

Dimineaţa mănâncă şi iese
afară, apoi îl iau cu mine în oraş şi
pe la filmări, iar seara ne întoarcem
acasă împreună şi îi dau iar o masă,
dar facem şi o plimbare ceva mai
lungă.

Cum a fost cea de-a patra
aniversare a lui Jazz?

Concret, ce faci pentru a-i asigura confortul de care are nevoie?

Cum reacţionează chelnerii
când mergi la terasă/restaurant împreună cu Jazz?

Fac tot ce trebuie să îi fie
bine, de la hrană până la analize - o
dată la şase luni. El mănâncă bo-

Nu am aniversat prea mult. S-a
văzut cu fiul lui, Noodels, care este
la verişoara mea :).

Jazz este întâmpinat cu multă
dragoste şi avem deja locurile noas-

tre favorite. În general, chelnerii se
bucură de prezenţa lui, pentru că
este foarte jucăuş.
Au fost şi cazuri în care personalul nu a fost de acord cu prezenţa
căţeluşului?
Noi mergem doar în locurile
în care Jazz este bine primit şi ca să
nu existe situaţii incomode, dau un
telefon înainte ca să mă asigur că
totul este ok.
Sunt mulţi oameni care iubesc animalele, dar care nu au curajul să îşi ia un animal de companie.
Cum i-ai determina să treacă la
fapte?
Cred că trebuie să fie foarte
pregătiţi pentru o schimbare în viaţa lor. Un animăluţ înseamnă multă
grijă, dar şi dragoste. Eu, spre exemplu, nu îmi pot imagina viaţa fără
Jazz! Căţelul meu se bucură la fel
de tare când ajung acasă, fie că
lipsesc o oră, fie că lipsesc trei luni.
Este consecvent afectiv :).

„Nu pot spune că am
renunţat la ceva anume,
dar cu siguranţă prezenţa
lui Jazz a umplut multe
goluri din viaţa mea.
Mă copleşeşte cu afecţiune
în fiecare zi şi simplul fapt
că îl ştiu lângă mine
mă face mai fericită.”
Laura Cosoi
40
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2 x CACIB

Bracul Szafir a vânat
Supreme BIS la Arad

de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro
ntuziasm, sete de
confruntare, de succes şi concurenţă...
la toată lăbuţa. La Arad, titlurile la
expoziţiile chinologice s-au numărat
în primele zile de toamnă. Calendaristică doar, pentru că anotimpul lui
Bachus nu s-a făcut simţit şi în termometre.
Oraş pionier în mişcarea chinologică românească, Arad a redevenit amfitrion pentru dublu CACIB
în primul week-end din septembrie,
unul însorit şi chiar fierbinte. În ringurile parcului Asociaţiei Chinologice au evoluat aproape 700 de exemplare din peste 100 de rase,
cele mai multe campioni cu experienţă şi reputaţie de învingători infailibili. Au fost şi destui novici la în42

ceputul „carierei”, dar şi tovarăşi pe
patru labe aduşi la concurs mai mult
din curiozitate. Potrivit conducerii
Asociaţiei Chinologice Arad, mai
mult de jumătate dintre concurenţi
au venit de peste hotare - de altfel,
cel puţin declarativ, „oficialii” de pe
Mureş s-au arătat nemulţumiţi de
participarea redusă a românilor.
Ciobăneşti de turmă, câini
nordici, copoi, scotocitori sau ogari,
cu toţii au fost apreciaţi, însă, după
un arbitraj exigent, doar „crema” a
urcat pe podium. „În acest an, având o expoziţie chinologică europeană la Bucureşti, show-ul de la
Arad a fost organizat cu o lună mai
devreme. Au fost prezente exemplare provenind 15 ţări şi reprezentând aproximativ 100 de rase.
Câinii, între care multe exemplare
de valoare, au fost bine pregătiţi”,

a precizat Cristian Ştefănescu, preşedintele Asociaţiei Chinologice
Române.
Majoritatea concurenţilor au
evoluat impecabil în ringuri, scăpările, de altfel înduioşătoare, putând
fi „savurate” la categoriile Baby,
Puppy şi Junior Handling. S-au consumat faze tari din seria „Cine pe
cine conduce?!” sau „Cum să fugim
din ring?”. Însă, chiar dacă în lesă
au avut un Shih Tzu ori un Schnauzer uriaş, copiii au dovedit că sunt
pasionaţi şi mândri până-n pânzele
albe de tovarăşul lor.

Apariţii spectaculoase
Rasele emblematice româneşti, Ciobănescul Mioritic şi Ciobănescul Carpatin, au fost bine reprezentate de exemplare de excepţie.
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Impunătorul Ciobănesc Mioritic, un
munte de forţă, cu trecut încărcat
de tradiţie, a câştigat detaşat în expoziţie. Crescătorul Sorin Simuţiu,
întemeietor al prestigioasei canise
Apuseni (în localitatea arădeană Conop), şi a sa Guardian Angel au ieşit
învingători, după ce juriul a găsit-o
pe aceasta din urmă fără cusur la
categoria BIS Romanian Breed cum putea fi altfel, când Angel este
primul Mioritic care a ocupat un loc
pe podium la o expoziţie mondială
(World Dog Show Salzburg 2012).
La categoria odraslelor de
campioni, un bulgăre de blană care
o să ajungă un uriaş a înduioşat şi
impresionat întreaga asistenţă. Puiul de Saint Bernard, de doar trei
luni, Duktator Na Kazda Pogode, alintat Darek, a fost ales Best Baby.
Ce e drept, descendent din părinţi
titraţi, promite mult şi cu greu îi poţi
rezista. „Darek vine din Polonia, iar
mama lui a luat titlul de Campion
România, după două titluri BOB
(Best of Breed). Tatăl său este din
România”, a explicat proprietara
„speranţei”, Basinska Jedruka.
Apoi s-a auzit un strigăt ca de
luptă, „Hai Baiazid!”, şi în urale şi-a
făcut apariţia „oastea” Zafer a crescătorului arădean de Fila Brasilero,
Cosmin Lupşa, care a dominat ringul - atât la perechi, cât şi la grup
de creştere şi grup de urmaşi, trupa
Zafer a cucerit primele locuri.
O altă apariţie deosebită a
reprezentat-o Imperial John Wayne,
după numele actorului şi regizorului
american vedetă de filme western.
După o evoluţie impecabilă în prima
zi de CACIB, Amstaff-ul John Wayne,
al crescătorului Glad Simuţ din Timişoara, a ieşit învingător la grupa
terrierilor.

Bliţuri după Suprem BIS
La confruntarea finală, „germanul” Szafir nu a avut rival pe
măsură, fiind desemnat Suprem
Best in Show. ,,Suntem din Satu
Mare, dar Szafir provine din Polonia,
are 18 luni şi am câştigat deja
câteva expoziţii importante. Sunt
crescător de câini de vânătoare şi
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43

sunt foarte mulţumit de ceea ce am
obţinut”, a declarat mândru Antal
Zsombor.
Bracul s-a făcut remarcat
printr-o ţinută deosebită şi un comportament pe măsură. Am aflat că
Szafir e un vânător cu acte-n regulă,
adică cu examen de muncă. Deşi
are mai puţin de doi ani, Szafir Z
Czarnego Dworu, exemplar de referinţă din canisa Oberon Haus din
Satu Mare, are deja în spate o activitate de invidiat. „Fiindcă a «absolvit» şi examenul de lucru, Zafie e cel
mai bun vânător al nostru. Îl caracterizează inteligenţa şi energia. Până acum a mai obţinut titluri de
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Campion Junior în România şi Ungaria, Campion şi Grand Campion în
Croaţia şi Ungaria”, a explicat Zsombor. De două ori a stat Szafir ţanţoş
la „shooting session”, printre cupe,
alături de alţi tovarăşi de vânătoare.
Însă, la finele celei de-a doua zile a
putut fi imortalizat în momentele de
„glorie absolută”: îmbrăţişări, salturi, fugă şi tăvăleli în iarbă. La final,
nominalizarea celor care au împărţit
dreptatea în ring: Gavril Cenădan (RO),
Cristian Stavarache (RO), Matyas Jaroslav (SLO), Bischoff Birgit (DE), Zidar Miroslav (SLO), Csaba Petko (HU),
Fon Zidar Zeijka (SLO), Catherine Lebret
(FR), Khomasuridze Revaz (RU).
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RARITATE

Senzaţie a făcut la CACIB Arad 2012 ogarul
regizoarei Liana Marechal, „transferată” de pe
scena teatrului arădean tocmai în Franţa. Faye The
Passionate Pilgrim, alias Kiki, o graţioasă femelă
de Greyhound în vârstă de aproape doi ani, n-a
avut adversar la competiţia pe rase. „În expoziţie,
de obicei nu mai sunt şi alte exemplare din această
rasă, care nu este foarte populară. M-am mai
prezentat în competiţie cu un pui, care a luat Best
Puppy. Vin în fiecare an la expoziţii şi pentru că
sunt arădeancă, dar şi pentru că îndrăgesc
expoziţiile chinologice. Am constatat că România
a făcut mari progrese în chinologie, însă în ceea
ce-i priveşte pe ogari, mai puţin. Încă sunt idei preconcepute legate de ogar, idei ce trebuie depăşite.
Ogarul nu aleargă toată ziua şi este afectuos în
relaţia cu oamenii”, a explicat Liana Marechal.
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Bulina neagră
Şi în acest caz am constatat
că unii preşedinţi de asociaţii sunt
depăşiţi de realitate. Clasamentele
au fost obţinute cu mare dificultate, după numeroase insistenţe
„asezonate” cu amânări şi remarce zeflemitoare ale preşedintelui
ACh Arad, Gheorghe Schill, ce a
lăsat senzaţia unui ins rămas ancorat la jumătatea secolului trecut.
Greu de ignorat modul rudimentar
în care au fost furnizate „datele”
(o încercuire cu pixul a câştigătorilor de pe lista kilometrică a participanţilor), deşi centralizarea rezultatelor şi realizarea clasamentelor
e în atribuţia asociaţiei.
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CIOBĂNESC ROMÂNESC DE BUCOVINA

„Comoara” din Ţara Fagilor
• Povestea maramureşeanului care i-a făcut
pe unguri să se îndrăgostească de Bucovineni
de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro

ericolul pândeşte la
tot pasul. Pe un
câmp cu delicate
brânduşe de toamnă, 17 uriaşi
aleargă liberi. Impozanţi, cu priviri
profunde şi paşi apăsaţi, nimic nu
pare a-i putea opri. Unul dintre ei
se apropie. Miroase atent şi... sare!
Labele sale îmi ating umerii. Se lasă
în jos şi mai sare încă o dată. Pare
înfricoşător... Însă doar pare. De
fapt, cei din jur au fost mai îngrijoraţi
atunci când am cules una dintre
brânduşele de toamnă (Colchicum)
presărate prin iarbă: „Ai grijă, e periculoasă!”. Fragila floare movulie este,
de fapt, una dintre cele mai toxice
plante de la noi, pe când „munţii”
blănoşi, cu colţi ascuţiţi şi lătrat
asurzitor mi-au devenit prieteni.
Deşi sunt câini de pază, neîncrezători cu necunoscuţii, „atacul” despre
care vorbeam mai devreme l-am
privit mai degrabă ca pe un salut
călduros de primire, pentru că eram
în compania stăpânului lor, în care
au încredere absolută şi de care
sunt foarte ataşaţi.

Ciobăneşti Româneşti
de Bucovina în Maramureş
Cei 17 Ciobăneşti Româneşti
de Bucovina fac parte din canisa De
Şomcuta Mare Vom Mărcean, proprietatea inginerului Adrian Mărcean, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Chinologice Maramureş, un
pasionat care participă la competiţii
canine de peste zece ani. A început
cu Mioriticii, însă a renunţat în fa-
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voarea Bucovinenilor. „La o expoziţie din Baia Mare, în 2007, mi-au
atras atenţia Ciobăneştii de Bucovina. Mi-au plăcut mult, am ţinut
legătura cu un proprietar şi, peste
două luni, am luat trei pui. De atunci, am mai cumpărat şi câini
adulţi pentru reproducere. Regretul
meu este că încă nu am reuşit să
cresc un câine în canisa mea cu
care să ies într-o expoziţie, pentru
că de fiecare dată exemplarele cele
mai deosebite erau extraordinar de
căutate şi dorite”, a explicat Mărcean. Acum însă, obiectivul său este
aproape de realizare: cei şapte pui
din cuibul Căliman de Dragoş Vodă
- Hera de Şomcuta Mare au mare
potenţial!
Căliman de Dragoş Vodă are
o poveste mai deosebită. A fost crescut la un azil de bătrâni din Suceava

până la un an şi câteva luni. Apoi a
avut, pe rând, mai mulţi stăpâni.
„Când l-am văzut prima dată era
urât, slab şi plin de pureci. E uimitor
însă cum se schimbă până la maturizare aceşti câini. După câteva
luni l-am văzut din nou. Şi a trebuit
să fie al meu!”, a spus maramureşeanul. Căliman a participat la concursuri în opt oraşe din ţară, a fost
arbitrat de 10 arbitri diferiţi şi a luat
locul I la 13 din 15 expoziţii. A
adunat opt titluri „Best of Breed” şi
este Campion România Cum Laude,
titlu obţinut în 2012.

Bucovinenii din... Ungaria
Una dintre expoziţiile la care
a participat cu Căliman, în aprilie
2010, la Satu Mare, a fost mai deosebită pentru Mărcean, împrietenindu-se cu Attila Fekete, din Ungaria. Acesta a învăţat limba română
doar ca să poată comunica uşor cu
crescătorii de Ciobănesc Românesc
de Bucovina, rasă de care s-a îndrăgostit şi pe care a dus-o în ţara lui.
„Attila m-a sunat după ce şi-a luat
primul Ciobănesc de Bucovina, o
femelă, ca să vină cu ea la montă
în Şomcuta Mare (Maramureş). A
fost foarte impresionat că nu i-am
cerut bani, ci doar unul dintre puii
ce urmau să se nască. După un
timp, am mers împreună într-un
concediu în Bucovina (n.red., denumire care provine din cuvântul slav
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„buk” - fag -, termenul „Bucovina”
traducându-se prin „Ţara fagilor”),
ca să căutăm şi alte exemplare”, a
povestit Mărcean. De atunci, Fekete
vine de cel puţin două ori pe an în
România în acelaşi scop. El a înfiinţat în Budapesta canisa Sunshine
of Bucovina şi toţi cei 28 de câini
Ciobănesc Românesc de Bucovina
înregistraţi oficial în Ungaria provin
din această canisă. În prezent, are
opt câini tineri şi adulţi şi trei pui,
primii din această rasă fătaţi în Ungaria. Entuziasmul şi dragostea pentru aceşti câini i se pot cu siguranţă
citi pe faţă lui Attila Fekete atunci
când vorbeşte despre ei, însă, cum
ne despart câteva sute de kilometri
şi o graniţă, i-am auzit doar cuvintele
înflăcărate de apreciere, într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate pentru cititorii revistei „petzoom”: „Am simţit că am descoperit
o adevărată comoară! Nu există
câine în lume care să se poată compara cu Ciobănescul de Bucovina!
Cât trăiesc, numai Bucovina o să
cresc!”, a exclamat Attila Fekete într-o română surprinzător de curată.
„Primul care a dus Bucovina în Ungaria” a obţinut şi rezultate excelente cu exemplarele sale: Diana de
Şomcuta Mare, acum aparţinând
canisei Sunshine of Bucovina, este
Campion Junior Ungaria Cum Laude, Narcisa de Horodnic este Campion România şi Campion Ungaria
Cum Laude. Titlurile de campion în

România, Ungaria şi Serbia sunt o
încântare, un motiv de laudă şi (cel
puţin ar trebui să fie) un motiv pentru mai mulţi români să aprecieze
această rasă născută în Carpaţii
noştri. Atât de bucuros de „comoara” găsită, Fekete nu uită însă să-i
aprecieze şi pe oamenii pe care are
ocazia să-i cunoască în călătoriile
sale prin Bucovina. De fapt, la nici
jumătate de minut după ce am terminat de vorbit, telefonul a sunat
din nou: „Am vrut să mai spun că şi
oamenii din zonă sunt deosebiţi: o
cultură atât de frumoasă şi foarte
bogată merită apreciată!”, a conchis
Attila Fekete.

Caracteristicile rasei

Ciobănescul Românesc de
Bucovina se remarcă prin ataşamentul pentru stăpân şi atenţia
sporită, dublată de neîncredere, în
prezenţa străinilor. În general tăcuţi, avertizează cu privire la eventualele pericole prin lătratul de
tonalitate joasă, dar foarte puternic şi uşor de auzit pe o rază mare.
În general consideraţi câini utilitari,
de pază, sunt echilibraţi temperamental şi pot fi crescuţi şi drept
câini de companie, fiind calmi şi
devotaţi. Este însă necesar să li se
acorde timp suficient şi să li se
pună la dispoziţie spaţiu suficient
pentru alergat. Ating maturitatea
după vârsta de doi ani şi sunt uşor
de dresat.
48
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SAINT-BERNARD

Uriaşul
meu
cu ochi
blânzi
de Cosmin Valentin
cosmin.valentin@petzoom.ro

e îndrăgosteşti de el
la prima vedere. E
înalt, masiv, emană
forţă şi, totuşi, când eşti în preajma
lui, când îl priveşti în ochii săi mari
şi „lipicioşi”, în loc să simţi frică, ceva indescriptibil te ia parcă în stăpânire şi te-ndeamnă să-l scarpini
prietenos pe creştetul blănos, să-i
înconjuri greabănul cu braţele şi să-i
şopteşti ca unei cunoştinţe vechi, cu
care nu te-ai mai văzut de mult: „Ce
mai faci tu, bătrâne prieten?”.
Pentru că, fie că am avut sau
nu vreodată câine, pe uriaşul Saint-
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Bernard îl ştim cu toţii; ne-am împrietenit cu el demult, inevitabil şi
pentru totdeauna, încă din copilărie,
fie contemplându-l amuzaţi în desenele lui Disney, dând „o beţie” straşnică alături de celebrul Pluto, fie
(pentru cei mai tineri dintre noi) urmărindu-i în hohote de râs aventurile „cu ochi şi cu sprâncene” din
seria „Beethoven”.

Povestea-ncepe cam aşa...
... la fel ca orice poveste, cu
„A fost odată”, demult, prin anii

800-900 ai primului mileniu din istoria creştină, când un grup de
călugări augustini au fondat o mănăstire pe meleaguri elveţiene, la
Bourg Saint-Pierre, într-una dintre
cele mai înalte trecători alpine care
leagă Elveţia de Italia. Fiind vremuri
tulburi, de război, mănăstirea avea
să fie distrusă o sută şi ceva de ani
mai târziu de sarazini. Însă, ca orice
lucrare cu temelie spirituală, predestinată să dăinuie în timp, construcţia avea să fie reluată în anul
1050 de Sfântul Bernard de Methon,
arhidiacon de Aosta, care a înfiinţat
aici un refugiu pentru călători, un
han mănăstiresc, ţinut de ordinul
său călugăresc. Cu timpul, trecătoarea şi-a luat numele de la acest stabiliment, fiind cunoscută azi ca
trecătoarea Sfântului Bernard. Călugării care îngrijeau avanpostul şi
care ofereau găzduire călătorilor ce
traversau Alpii se ocupau şi de căutarea şi de salvarea drumeţilor rătăciţi sau prinşi de avalanşe. În demersurile lor erau ajutaţi de câinii
de la mănăstire, un soi molossoid
local, de mastiff, rezultatul încrucişării repetate, de-a lungul sutelor
de ani, a mai multor rase de câini
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specifici zonei (Dog German, Ciobănesc de Pirinei, Terra Nova).
Rasa s-a născut lent, fără salturi bruşte (asemeni caracterului recunoscut al Saint-Bernarzilor), singurul punct major de cotitură
petrecându-se în anii 1816-1818,
când iernile aspre şi multitudinea
de avalanşe au decimat populaţia
canină de la mănăstire, iar călugării
au „revigorat” rasa metisând exemplarele rămase cu câini de Newfoundland (ceea ce le-a şi schimbat
aspectul iniţial, lipsindu-i de părul
extrem de des şi îmbrăcându-i cu o
haină de blană impozantă, dar care,
paradoxal, îi dezavantajează pe
timp de iarnă, întrucât reţine foarte
uşor umezeala).
Astăzi, după un periplu secular în slujba omului, câinii de SaintBernard (numiţi pe alocuri şi Mastiff
Alpin sau Bernardin) sunt recunoscuţi ca rasă distinctă de toate asociaţiile şi cluburile canine importante din întreaga lume (denumirea
de Saint-Bernard a fost oficializată
în anul 1880).

Descriere, îngrijire,
temperament
Exemplarele „standard” de
Saint-Bernard măsoară între 70 şi
90 de centimetri la greabăn (aceşti
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giganţi pot atinge doi metri ridicaţi
pe labele de dinapoi) şi pot avea o
greutate cuprinsă între 64 şi 120 de
kilograme. Corpul este acoperit cu
blană (care poate să fie cu păr scurt
şi des, sau cu păr aspru şi mai lung),
de un colorit brun-roşcat cu alb, maro
cu alb, maro spre negru etc. În medie, trăieşte de la 8 până la 10 ani,
deşi poate depăşi această vârstă,
în condiţii optime de îngrijire.
Este un câine inteligent, loial,
blând şi sociabil, dar care poate deveni lesne periculos dacă nu este
educat corespunzător de la o vârstă

fragedă. Are un talent înnăscut pentru salvarea şi protejarea omului,
părând a avea un al şaselea simţ
pentru anticiparea pericolului. E
lesne de înţeles că iubeşte la nebunie zăpada şi anotimpul hibernal (în
schimb suferă atunci când vremea
e prea călduroasă). Are un simţ olfactiv extrem de bine dezvoltat (ascuţit prin selecţie naturală, care îl
ajută să depisteze oamenii de la
distanţe foarte mari). Deşi este un
câine calm, liniştit, e potrivit şi ca
partener activ de joacă, mai ales
iarna, în zăpadă (trebuie însă supravegheat în permanenţă când se află
în apropierea copiilor, din cauza
gabaritului şi forţei sale deosebite).
În ciuda aspectului masiv, câinele nu e un „gurmand”, din contră,
se recomandă hrănirea lui parcimonioasă, cu mese regulate, de trei ori
pe zi, dar nu în cantităţi „industriale”, fiind predispus la obezitate. Alte
afecţiuni medicale care pot ameninţa starea de sănătate a unui SaintBernard sunt torsiunea gastrică, displazia de şold, dermatita, epilepsia
şi entropionul (o afecţiune particulară a pleoapei oculare).
Un dezavantaj pentru crescătorii „amatori” îl constituie şi faptul
că se murdăreşte şi se udă foarte
uşor (dacă e ţinut înăuntru, murdăreşte extrem de rapid totul în jurul
lui dacă a fost lăsat afară pe o zi
ploioasă). Nu vă lăsaţi înşelaţi de
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Butoiaşul de la gât
Câinele Saint-Bernard şi-a
câştigat un nemeritat renume din
imaginea care îl reprezintă - stereotipic - cu un butoiaş de rom sau
de coniac la gât, alergând de unul
singur prin nămeţi să salveze victimele prinse în avalanşă. Este o
simplă legendă urbană, desigur,
mai ales că alcoolul poate fi chiar
periculos, agravând cazurile de
hipotermie. Călugării de la refugiul
Saint-Bernard lămuresc şi ei că nu
au pus niciodată astfel de butoiaşe la gâtul câinilor lor, dar spun
că lasă tot timpul câteva risipite
în curtea stabilimentului, pentru
a satisface curiozitatea turiştilor.
Imaginea însă a prins până într-acolo încât unii stăpâni îşi dresează
special câinii să „accepte” un astfel de butoiaş la zgardă, doar de
dragul de a-şi confirma prejudecăţile.
aspectul fără cusur al câinilor pe
care îi vedeţi la expoziţii. Acele exemplare sunt îngrijite special şi
curăţate temeinic înainte de a apărea în ring. Realitatea „din teren” e
mult mai crudă. În plus, un SaintBernard salivează din abundenţă
(fenomen „incurabil” şi... incontrolabil), ceea ce nu-l face prea îndrăgit
de persoanele ultrasensibile la curăţenie. Însă, dacă v-aţi decis să aveţi un
„Beethoven” şi sunteţi dispuşi să
treceţi peste unele „tare” de caracter (Hei, nimeni nu-i perfect, nu-i
aşa?!), puteţi fi sigur că aşteptările
nu vă vor fi înşelate şi că, atunci când vă
veţi întoarce acasă, veţi avea mereu
pe cineva care vă va aştepta gudurându-se în prag, nerăbdător să-l
îmbrăţişaţi şi să-l alintaţi şoptit:
„Uriaşul meu!”.
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Barry, „Sfântul” cu vocaţie de înger salvator
Cel mai cunoscut Saint-Bernard din istorie este Barry, un câine
care a trăit între 1800 şi 1814 la refugiul monahal Saint-Bernard şi despre care se spune că a
salvat în cursul vieţii lui între 40 şi 100 de oameni
rătăciţi sau prinşi în avalanşe. A fost un câine atât
de cunoscut şi de iubit,
încât, la moartea lui, călugării augustini au luat decizia să-l îmbălsămeze.
Trupul său taxidermizat se
păstrează şi este expus şi
astăzi, la aproape 200 de
ani de la moartea sa, la
Muzeul de Istorie Naturală
din Berna. În plus, un monument sculptat în piatră
şi amplasat la intrarea în
celebrul „Cimitir al câinilor”
din apropiere de Paris îl
reprezintă pe Barry salvând o fetiţă.
În semn de recunoştinţă, din anul 1814 până
în prezent, călugării au
ţinut tot timpul un câine
numit Barry la refugiul
Sfântului Bernard.
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CÂINII ÎN LITERATURĂ

Laelaps - paradox trimis în eternitate
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro
upă prezentarea unor câini malefici,
zăbovim asupra unui câine magic, destinat să prindă
mereu prada, exemplar zugrăvit în
„Metamorfozele” lui Ovidiu: Laelaps
(„Furtuna vântului”). Acesta a fost
oferit de Zeus Europei, iar apoi dăruit, prin intermediul regelui Minos,
lui Prokris, pentru ca aceasta să-l
ofere soţului ei, Kephalos. Acest câine a devenit subiectul unui paradox
la puţin timp după ce Sfinxul, umilit
de Oedip, fiul lui Laius şi al Iocastei,
regele şi regina cetăţii Teba, s-a sinucis. Îndrăzneala lui Oedip, care a
dus la moartea Sfinxului, a înfuriat-o pe
Themis, zeiţa dreptăţii, care a trimis
pe pământ o vulpe monstruoasă,
Teumessian, fiară sălbatică menită
să pedepsească cetatea Teba. Această vulpe este copia în oglindă
a câinelui Laelaps - dacă Laelaps
fusese destinat să prindă oricare
pradă, Teumessian fusese creată
pentru a nu putea fi prinsă niciodată. Aceasta, o creatură gigantică,
era unul din copiii Echidnei. Cred că
e suficient să menţionăm fraţii vulpii
Teumessian pentru a înţelege destul
de multe despre această fiară: Cerber, Himera, Gorgonele, Hidra din
Lerna, Ladon, Scylla, şi Sfinxul, toate
fiinţe monstruoase ca şi părinţii lor.
Când gigantica vulpe a început să terorizeze Teba, regele acesteia, Creon, l-a însărcinat pe Amphitryon să o prindă. Acesta a apelat
la Kephalos (fiul lui Hermes şi a lui
Herse), stăpânul lui Laelaps, cerându-i câinele pentru a-l pune în ur-

mărirea vulpii. Kephalos acceptă şi
se dezlănţuie o goană nebună în
care „nimic nu-i scapă” aleargă
după „nu poate fi prinsă”. Iată cum
zugrăveşte Ovidiu lupta celor două
fiare (în traducerea lui David Popescu): „Abia i-au dat drumul şi nu mai
ştiau unde este. O dâră de praf ce
Conform mitologiei greceşti,
Laelaps a avut mai mulţi urmaşi, strămoşii molossilor, care
stau la originea raselor de azi:
Marele Danez, Elkhound Norvegian, Doberman Pinscher,
Rhodesian Ridgeback, Komondor, Ciobăneştii de de Pirinei,
Entlebuch şi Berna, Ciobănesc
Anatolian, Newfoundland, Rottweiler, Saint Bernard, Husky şi
Golden Retriever

se ridica repede rămânea pe urmele
lui, dar el nu se vedea în goana în
care fugea. Nu e mai repede decât
el nici suliţa, nici plumbii ce scapă
din praştie, nici trestia uşoară nu
zboară mai repede din arcul spartan. Urmează apoi lupta dintre fiară

şi câinele Laelaps. Pare că fiara aci
e prinsă, aci scapă de muşcătură.
Vicleană, nu fuge în linie dreaptă
pe câmp, ci face ocoluri, zădărnicind
năvala duşmanului. Laelaps se ţine
după ea şi-o urmăreşte de aproape,
parcă o prinde şi parcă n-o prinde
şi muşcăturile îi rămân în gol”. Evident, nu exista nicio soluţie, vulpea
nu putea fi prinsă, aşa cum Laelaps
nu avea cum să nu-şi prindă prada.
Un paradox pe care Zeus, care urmărea lupta, l-a transferat în eternitate căci, pe neaşteptate, a produs
o minune. „Căci în mijlocul câmpului
au apărut două statui de marmură.
Părea că una fuge, cealaltă latră.
De bună seamă că un zeu a voit ca
amândouă să rămână neînvinse în
luptă, iar acea piatră poate fi văzută
şi acum în apropiere de Teba”. Mai
mult chiar, lupta lor s-a transferat
în cer, căci constelaţia Canis Minor
reprezintă vulpea Teumessian, iar
Canis Major este câinele Laelaps.
Paradoxul luptei dintre câinele Laelaps şi vulpea Teumessian are multiple semnificaţii, căci esenţa ei la
fel de veche ca şi omenirea.

SHAR PEI TRADIŢIONAL

Drama câinelui
cu „cap însemnat”
de Alexandra-Doris Savu
doris.savu@petzoom.ro

storia a impus fiecărei societăţi câte
un canon estetic care reflectă viziunea epocii despre
frumos. În prezent, datorită evoluţiei
ştiinţei, nici măcar animalele nu scapă de supliciile acestui canon. Este
şi cazul câinelui Shar Pei, înmulţit
selectiv şi achiziţionat de omul pentru care frumuseţea este direct proporţională cu numărul de cute. Problema în sine nu o reprezintă
aspectul Shar Pei-ului, ci faptul că,
din cauza acestei imagini, câinii sunt
expuşi riscului de a dezvolta grave
boli, mai ales dermatologice. Merită
câinii să sufere pentru frumuseţe?
Sunt actualele exemplare, cu multiple
riduri, adevăraţii Shar Pei?

Istoria şi operaţiunea
de salvare
Shar Pei tradiţional are o vechime de peste 2.000 de ani, fiind
apreciat de fermierii din sudul Chinei drept un câine bun şi la vânătoare şi la paza animalelor din gospodărie şi a stăpânului.
De asemenea, „privirea sa
încruntată, de războinic”, reprezenta o ameninţare pentru triburile barbare cu care localnicii se aflau în
conflict. Shar Pei era folosit şi în
luptele canine organizate de pariorii
din oraşul Dai Lek (provincia Kwantung). Părul sârmos producea aversiune în gura adversarilor, iar pielea
în exces îi facilita răsucirea atunci
când era prins de oponent. Cu aju-

torul caninilor săi curbaţi prindea
inamicul ca într-un cârlig. Din fericire
pentru rasă, adepţii luptelor de câini
s-au axat ulterior pe alte rase canine
din Vest (Mastiff şi Buldog).
Istoria Shar Pei-ului consemnează şi o perioadă obscură - instaurarea comunismului în China -,
când rasa a fost cât pe ce să dispară. Într-o primă fază, comuniştii
au impus taxe speciale pentru câinii
consideraţi „lux decadent al clasei
burgheze”, pentru ca în scurt timp
aceştia să fie interzişi majorităţii oamenilor. Rasa se afla la un pas de
a pierde lupta pentru supravieţuire
când Matgo Law, posesorul a câtorva exemplare de Shar Pei şi un
mare om de afaceri, i-a trimis o
scrisoare doamnei Margaret Fansworth, editorul revistei „Dogs”, care

Caracteristici fizice
Shar Pei are urechile mici, proporţionate în funcţie de mărimea capului şi poziţionate deasupra ochilor.
Botul este mai puţin robust, suprafaţa
de la nivelul superior al botului fiind
curbată lin. Limba, cerul gurii şi gingiile
de nuanţă negru-albăstrui sunt bine
pigmentate. Ochii au forma migdalei
şi sunt închişi la culoare. Coada e
orientată în sus, cu vârful spre cap,
iar părul e negru, scurt şi aspru. Are
44-51 cm înălţime, aproximativ 18-25
kg greutate şi trăieşte 10-12 ani.
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conţinea un posibil plan de salvare
a acestor câini. În urma publicării
scrisorii, peste 200 de oameni şi-au
exprimat dorinţa de a intra în posesia unui exemplar.
Însă apoi, în scopul popularizării, Shar Pei au început să fie produşi pe bandă rulantă, obţinându-se
câini care prezintă abateri de la standardul tradiţional. Remarcându-se că
Shar Pei sunt cu atât mai simpatici
cu cât numărul de cute tegumentare pe care-l deţin este mai mare, cererea s-a îndreptat către achiziţia
acestor exemplare care deviau, de
fapt, de la standard, selecţia „naturală” impunând în scurtă vreme un
nou aspect reprezentanţilor acestei
rase.
Multiplele încrucişări dintre
exemplarele distincte de Shar Pei
tradiţional au dus aşadar la deprecierea calităţii genetice şi la expunerea lor la un număr mare de
boli şi handicapuri. Astfel s-a ajuns
în situaţia ca o rasă puternică şi
rezistentă să includă multe exemplare cu probleme de sănătate,
printre care: entropion, glaucom,
piodermită, atopie, demodicoză,
febră specifică. În schimb, Shar Pei
tradiţional, mai activ decât celelalte
tipuri vestice, nu prezintă nicio boală specifică, fiind mult mai sănătos.
El mai există şi astăzi, predominant
în China, unde este cunoscut sub
denumirea „Shar Pei cu bot osos”.
Acesta are cute doar la nivelul ca55

pului, dar considerabil mai puţine
decât celălalt tip - cutele formează
un semn asemănător simbolul chinezesc al longevităţii. Chinezii spun
că are „cap însemnat” („Wo Lo Tau”
sau „Calabash”).

Temperamentul rasei
Shar Pei tradiţional are un
caracter puternic, independent şi
demn. În general, e suspicios faţă
de străini. Temperamentul lui reflectă modul şi mediul în care trăieşte. În calitate de animal de companie, este iubitor şi loial familiei.
Deoarece posedă tipul de inteligenţă intuitivă, stăpânul său trebuie
să fie ferm în ceea ce priveşte dresajul. Pentru a preveni orice formă

• La Shar Pei, excesul de piele
este datorat mutaţiei genei
HAS2, care controlează
sinteza unei enzime
responsabile cu reglarea
în organism a nivelului de acid
hialuronic, unul dintre cei mai
importanţi componenţi ai pielii.
de manifestare agresivă, socializarea Shar Pei-ului, nu doar cu alţi
oameni, ci şi cu alţi câinii, este
esenţială. De asemenea, asigurarea
unui program stabil de exerciţii şi
plimbare îl va determina să stea
liniştit în „sânul familiei”. Fiind impunător şi protectiv (mai ales femela), nu poate trăi în compania altor câini care îi provoacă dominanţa.
Hrana sa, bogată în proteine, trebuie administrată de trei ori pe zi.
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Este un câine extrem de curat. Dacă
în urmă cu câteva decenii Shar Pei
apărea în Cartea Recordurilor drept
rasa cu cele mai puţine exemplare,

în America fiind atestate în anul
1975 mai puţin de 40 de câini, în
scurt timp, prin intermediul selecţiei
artificiale, s-au creat, în număr foarte mare, pseudo-exemplarele Shar
Pei. Din cauza anomaliei genetice
(pielea plină de cute), este impropriu să vorbim despre unul şi
acelaşi tipar canin, deşi Shar Pei nu
este oficial împărţit în două rase,
acest lucru creând confuzie şi fiind
regretat de lumea asiatică, stupefiată de noile tipare canine. Mesajul
e clar: Stop înmulţirii selective în
alte scopuri decât cele curative!
Shar Pei-ul tradiţional rămâne adevăratul Shar Pei, pentru care operaţiunea de salvare abia începe.
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BRAC GERMAN

Vânătorii cu sânge albastru
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro
ternul landşaft (porţiune de teren cu
trăsături proprii, peisaj - din germ. Landschaft) cu pădure arămie pare să fi încremenit
pentru câteva momente… Enno a
amuşinat şi a rămas în aret. După
câteva minute pline de încordare,
din crânguri se aud zgomotele care
prevestesc triumful. Ce a urmat? Bucurie, laude şi o piesă de vânat pusă
pe ciochinar, râvnită de cei mai puţin norocoşi. Pentru Enno, Bracul
German cu păr scurt, de un maro
lucitor, partida de vânătoare a însemnat mai mult: aventură şi motive de preţuire. Întâmplarea, povestită prin gura vânătorului, va stârni
probabil unele îndoieli camarazilor
neîncrezători - doar de asta există
poveşti vânătoreşti şi trofee expuse.

Cu Bracul la vânătoare
E toamnă şi vânătorii îşi freacă mâinile! „Unii vânează, alţii ratează, iar cei care nu au câine se
plimbă!“, spune Marius Ardelean,
un arădean împătimit al câinilor de
vânătoare şi al acestui sport. „De
Armars” este numele canisei sale,
din care fac parte vânători iscusiţi
cu patru labe: Braci Germani şi Viszle Maghiare.
Canisa a fost înfiinţată în
1991, însă ”microbul” creşterii
câinilor de vânătoare i-a fost transmisă lui Ardelean încă de mic, de
bunicul său. „Nu am avut niciun
câine fără certificat de origine, am
mers pe linii genetice deosebite,
atât la show, cât şi la muncă. La început am ales liniile franceze ale
Bracului, apoi am început să fac infuzii cu cele germane, pe care le
consider acum cele mai bune pentru muncă”, a explicat arădeanul.
Canisa de Armars se compune din şase adulţi de Brac German
noiembrie - decembrie 2012

cu păr scurt, patru exemplare de
Viszla Maghiară şi pui din ambele
rase. Numărul titlurilor „vânate” de
câinii Armars de-a lungul timpului
este impresionant: 21 de titluri BOB
(cel mai bun al rasei), 60 de titluri
CAC (Certificat de Aptitudini de Campion), 48 de titluri CACIB (Certificat
Aptitudini Campion Internaţional de
Frumuseţe), 40 de Rezervă CACIB
şi lista ar putea continua. La tradiţionalul Festival al Vânătorii din Bata
(jud. Arad), câinii Armars au fost
aleşi cei mai buni, după demonstraţii spectaculoase atât pe sol, cât şi
pe apă. Rezultatele obţinute la examenele de muncă, în ţară şi peste
graniţă, au certificat calităţile de
vânători pricepuţi.

Urmaşul „spaniolilor”
Câine continental de aret,
Bracul German cu păr scurt este
continuatorul vechilor Braci Spanioli, crescuţi din secolul al XVII-lea
în Germania, Anglia şi Franţa. Poate
ajunge la o greutate cuprinsă între
27 şi 32 de kilograme. Înălţimea
masculului este de 60-64 de centimetri, iar a femelei de 58-64 de cen57

timetri. Câine de tip pointer, elegant
şi cu tonus de sportiv, Bracul are o
constituţie musculoasă, frumos armonizată, ce exprimă putere şi agilitate. Are capul lat, botul lung, adaptat puternicului simţ olfactiv cu care
l-a dotat natura, iar privirea exprimă
blândeţe şi isteţime. Nu este doar
un campion în partidele de vânătoare, ci şi în expoziţiile chinologice.
Este un camarad excelent, cu un
chef de joacă greu de potolit uneori,
credincios stăpânului. „Bracul German are un caracter dârz, mai pronunţat decât al altor rase de vânătoare. Se remarcă la vânătoare prin
perseverenţă şi rezistenţă”, susţine
Marius Ardelean.
Bracul este folosit pentru vânatul mic (iepure, fazan, prepeliţă,
raţă şi vulpe). Ca să exceleze, trebuie dresat. De multe ori, Bracii îşi
însoţesc stăpânii vânători în locuri
întortochiate, unde condiţiile sunt
extreme, cu multe grade în minus,
prin nămeţi ori vegetaţie abundentă. Toate acestea, deşi pot fi motivul
pentru care traista a rămas goală la
finele unei zile grele, fac vânătoarea incitantă. „Fac şi 30 de kilometri
pe zi. Vânez uneori 6-7 ore pe zi,
chiar de ninge sau plouă”, a mărturisit arădeanul.

Şcoala de vânătoare
Crescătorul arădean este convins că fără o strânsă relaţie între

58

vânător şi câine, partida de vânătoare va fi sortită eşecului. „Omul şi
câinele trebuie să dea dovadă de
obedienţă şi încredere”, spune Marius Ardelean. Pentru a evolua sănătos, câinele trebuie mai întâi socializat, iar de la şase luni trebuie
îndrumat să înveţe comenzile de
bază, cu accent pe rămânerea pe
loc. Focul de armă va trebui să fie
cunoscut de câinele de vânătoare,
zgomotul trebuind să funcţioneze ca
semnal pentru acesta. După ce a
acumulat aceste cunoştinţe, dresajul
avansează la aportul forţat. Câinele
novice îşi va concentra atenţia mai
întâi pe gantere de diferite greutăţi -

echivalentul a 2 kilograme reprezintă
pasărea şi, treptat, se ajunge la 7 kilograme, greutatea vulpii. Mai apoi,
se lucrează la preluarea aportului,
dar în lesă, pentru ca după această
etapă, câinele să-şi exerseze calităţile de vânător nativ pe „piese” adevărate. Aportul fără lesă este următoarea fază a pregătirii, însă vânătorul
patruped va trebui să înveţe concomitent să lucreze şi la apă. „După
ce execută bine aportul pe sol, e
necesar să fie învăţat şi îndemnat

Enno vom Holtvogt
În ochii crescătorului, toţi
Bracii săi sunt egali, dar zestrea
genetică a unuia îi conferă supremaţia. În 2010, Enno vom Holtvogt, un câine dintr-o linie genetică
valoroasă, acum în vârstă de patru
ani, a fost adus în canisă din Germania ca să se impună în teren prin
perseverenţă şi tenacitate. „Are în
urmă toată munca nemţilor din ultimii 10 ani, la formarea celor mai
buni câini pentru muncă“, a explicat Marius Ardelean. „Brânză bună
în burduf de câine” - această zicală
i se potrivea în copilărie Bracului
acum titrat. Crescătorul povesteşte
că vechiul stăpân nu a ştiut să-l
disciplineze şi să-i scoată la iveală
calităţile latente: „O lună mi-a fost
şi mie greu, dar acum nu l-aş da
pentru nimic în lume”.
noiembrie - decembrie 2012

să capete curaj la prinderea raţei.
Vânatul aportat trebuie întotdeauna
predat din poziţia «Şezi». Apoi se trece la trasarea urmei şi la dezvoltarea
modului de scotocire a vânatului. Un
câine se formează pentru vânătoare
în jurul vârstei de doi ani, dar experienţa se câştigă tot timpul în teren”,
a explicat arădeanul.
La fel ca un sportiv, câinele
vânător trebuie să se menţină în formă, antrenându-se şi în afara sezonului. Spre exemplu, la iepure, sezonul de vânătoare se deschide la
1 noiembrie şi se închide în 31 decembrie, iar la fazan, startul este
dat tot la început de noiembrie şi
este sistat la final de februarie. „Prin
amabilitatea Asociaţiei Hubertus, filiala Lipova (jud. Arad), din care fac
parte, îmi pot antrena câinii pe terenul de vânătoare şi în afara sezonului, ceea ce le recomand celor
care deţin fonduri de vânătoare”, a
menţionat Ardelean.

Fără câini nu există
poveşti vânătoreşti
Vânătoarea este o întoarcere
la rădăcini, o acţiune care, întreprinsă în mod raţional, ar trebui să
îşi aducă aportul la menţinerea echilibrului în natură. Satisfacţia nu
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vine din punctajul trofeului ori din
numărul pieselor de vânat, ci din
tehnica de vânare şi din aventura
trăită alături de cel mai bun camarad, câinele. „Pasionaţii de vânătoare ar trebui să aibă măcar un
câine pentru vânatul mic. Vânătoarea fără câine nu-şi are sensul...”, e convins Ardelean.
Încărcate de farmec, faptele
din teren devin generic „poveşti vânătoreşti”, după ce stârnesc neîncrederea, dar şi încântarea ascultătorilor, lipsiţi de ocazia de a fi
mar tori la cele relatate. „În urmă cu
şase ani, la o partidă de vânătoare
am rămas în urmă cu vreo 200 de
metri faţă de ceilalţi vânători. Străbăteam acelaşi traseu pe unde trecuseră vânătorii şi câinii lor şi pe
care vânaseră doi cocoşi de fazan.
Mergeam aproape de un canal şi, la un
moment dat, unul dintre cei doi câini
a rămas în aret. M-a atenţionat. L-am
chemat, pentru că ştiam că era un
loc deja scotocit şi mă gândeam că
a simţit mirosul fazanilor care au
stat pe acolo... I-am dat comanda
de strunire, dar, spre uimirea mea,
în canal era un cocoş de fazan cu
găină. Poc! Câinele mi l-a adus.
Chiar dacă vânătorii nu m-au crezut,
pe câine nu l-a minţit nasul!”, a povestit Marius Ardelean.
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MONGREL

Americanii, dacă nu au maidanezi, îşi fac
• Isterie pe mapamond: Câinii Hibrid (Designer Dog)
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

Î

ncrucişări între diferite varietăţi de câini au existat
mereu, tocmai acest procedeu stând la baza întemeierii şi
diversificării raselor canine. Acum
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însă, acest fenomen a fost împins
la extrem, devenind o adevărată
modă pe întreg mapamondul şi generând chiar o denumire specială
pentru aceste patrupede canine
mixte: Câini Hibrid, denumiţi şi Designer Dogs sau Mongrel.

Ce este câinele hibrid
Câinele Hibrid este rezultatul
dirijat de om al unei încrucişări dintre două rase pure şi diferite - în
contradicţie, la noi sunt numiţi „corcitură” sau „potaie”. Şi de unde
putea porni această modă dacă nu
din ţara tuturor posibilităţilor, SUA.
Deşi câinii din rasele cu denumiri
amuzante (Poochin, Bullmaţian,
Poogle) pot fi întâlniţi în orice parc
american, aceştia sunt consideraţi
de către unii crescători un „balast”,
ei considerând că nu mai poate fi
creată nicio altă rasă în afara celor
deja recunoscute oficial. În contrapartidă, există însă şi suficienţi
susţinători ai Câinilor Hibrid, persoane care cataloghează aceste exemplare ca fiind „deosebite” şi care
afirmă că noile apariţii sunt, de fapt,
„valoroase viitoare rase recunoscute oficial”.

noiembrie - decembrie 2012

Să nu vă fulgere însă cumva
ideea că un Câine Hibrid este un
simplu câine oarecare. Un Mongrel
are în spate un imens şi important
arbore genealogic, iar strămoşii săi
trebuie să fie rasă pură, de aceea
nu este inclus în aceeaşi categorie
cu un metis get-beget, aceasta fiind
părerea majoritară. Însă cum de la
orice regulă oamenii formulează excepţii sau chiar dezacorduri, părerile
sunt împărţite, iar disputa e una aprinsă: unii îi apără, cumpărându-i
cu bani grei, alţii îi gonesc prin centrele de adăpost. Şi dacă stăm să
judecăm bine şi corect, de fapt, aceşti câini micşti reprezintă majoritatea populaţiei canine mondiale.
Spre deosebire de mixuri, hibrizii au rădăcini clare, de multe ori
îndelung căutate şi studiate. S-a întâmplat ca doi câini de rasă pură
să fie împerecheaţi deliberat cu scopul de a crea o rasă nouă recunoscută oficial, cum au fost cazurile Cockerului Spaniel cu Poodelul şi cel
al Bulldogului cu Pugul. Însă în ciuda naşterii acestor hibrizi, oricât de
mult s-ar vinde şi oricât de mult am

aduce în discuţie moda, ei nu sunt
şi, probabil, nu vor fi niciodată consideraţi câini de rasă, ca şi cum crearea de rase şi-a găsit finalitatea
într-un moment demult apus. Părerile sunt împărţite şi în cazul montei, astfel, unii susţin că împerecherea trebuie să se realizeze exclusiv
din părinţi de rasă pură, nefiind de
acord ca progenitura, mai exact Câi-

nele Hibrid, să fie lăsată la montă,
următoarea generaţie astfel obţinută fiind deja considerată metis.

Clubul Crescătorilor
de Câini Hibrid
Şi parcă era prea monotonă
apariţia Câinilor Hibrizi dacă nu exista şi un club care să sublinieze existenţa lor. Punctul iniţial al acestui
proces aflat în deplină dezvoltare
este American Canine Hybrid Club,
asociaţie care deschide o linie activă a dezbaterilor, deoarece organismul recunoaşte Câinii Hibrizi pro• Câinii Hibrid nu pot participa

la concursurile canine clasice,
deoarece nu sunt rase recunoscute oficial, deci dacă vă gândiţi
să vă comandaţi sau adoptaţi
un astfel de câine, va fi exclusiv
pentru dumneavoastră.
duşi din rase pure cu antecesori
cunoscuţi, ca fiind câini înregistraţi.
Întotdeauna un nou Câine Hibrid va fi o surpriză şi o provocare,
deoarece caracteristicile (temperamentul, dimensiunea sau aspectul)
nu se cunosc încă „din eprubetă”,
cu menţiunea importantă că din
acea încrucişare controlată nu va
ieşi niciodată un câine perfect, ci
unul care va moşteni diverse bagaje
genetice de la antecesorii săi.
Ideea Câinilor Hibrid s-a năsnoiembrie - decembrie 2012
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cut din necesitatea atenuării sau
chiar eradicării alergiilor de origine
canină, însă în ultimii 15-20 ani,
această metodă cu scop profilactic
a deviat serios de la scopul său
iniţial, ajungând o adevărată modă
hollywoodiană. Poate pe bună dreptate au apărut deja unele voci care
susţin că s-a ajuns deja prea departe şi că moda ar trebui stopată, că
există deja destui astfel de câini în
centrele de plasament şi că nu mai
trebuie creaţi alţii, pe când alte persoane afirmă că o astfel de încrucişare este benefică şi trebuie continuată, deoarece diversitatea genetică
va fi mai pronunţată, fapt ce va duce
la dispariţia unor boli canine.

Labradoodle şi
Barack Obama
Dacă nu reuşiţi să vă decideţi
ce rasă de câine să vă achiziţionaţi,
un Labrador sau un Pudel (Poodle),
luaţi-le pe amândouă, într-un singur
Câine Hibrid. Sau dacă vă doriţi un
câine cu aspectul fizic al unui Labrador, însă hipoalergenic şi care să nu
năpârlească intens, atunci răspunsul este acelaşi: Labradoodle. Este
cel mai popular Câine Hibrid şi denumirea a prins contur începând cu
anul 1988, în Australia, an în care
câinele nou creat se dovedea a fi o

rasă care nu provoacă alergii. Nici
până în prezent nu este o rasă
recunoscută oficial, deşi s-au făcut
demersurile necesare. Labradoodle
a căpătat notorietate din momentul
în care preşedintele SUA, Barack
Obama, a anunţat că este pe punctul de a adopta un astfel de câine
din adăpost pentru a-şi recompensa
fiicele, una dintre ele fiind alergică
la părul de câine. Jessica Simpson,
Jennifer Aniston, Tiger Woods şi Miley Cyrus sunt alte vedete care deţin
un Labradoodle. Caracterul unui
astfel de patruped nu este constant

şi predictibil, nici chiar înfăţişarea,
aşa că blana sa poate fi sârmoasă,
moale, dreaptă, ondulată sau creaţă. Nici chiar nivelul hipoalergenic
nu este situat la cote maxime, însă
domoleşte mult alergiile cauzate
omului şi reprezintă cea mai bună
alegere ţinând cont de acest aspect.
Partea cea mai puţin plăcută
este că nimeni nu vă garantează că
un Câine Hibrid este rezultatul mult
aşteptat, tocmai de aceea, din nefericire, adăposturile de animale s-au
umplut de astfel de câini consideraţi, nedrept, rebuturi.

Top 10 câini hibrid
10. Chihuahua + Dachshund =
Chiweenie
9. Bulldog + Dalmaţian =
Bullmaţian
8. Poodle + Welsh Terrier =
Woodle
7. Pomeranian + Yorkshire Terrier
= Yoranian
6. Japanese Chin + Poodle =
Poochin
5. Ciobănesc German + Poodle =
Shepadoodle
4. Beagle + Poodle = Poogle
3. Bulldog + Pug =
Miniature Bulldog
2. Bernese Mountain Dog + Border Collie = Bordernese
1. Labrador Retriever + Poodle =
Labradoodle
62
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DRESSING STAR

Bubbles, o domnişoară cochetă
• Căţeluşa Giuliei Anghelescu ţine pasul cu moda canină
de Valentina Aldea
valentina.aldea@petzoom.ro
ste răsfăţată şi are
tendinţa să fie rebelă, doar este o
domnişoară Yorkshire Terrier în toată puterea cuvântului. Aşa caracterizează Giulia Anghelescu personalitatea căţeluşei Bubbles, pe care a
obişnuit-o încă de la început cu îmbrăcăminte de calitate şi în tendinţele modei canine. Deşi nu le poartă
decât în sezonul rece, căţeluşa Giuliei pare să aprecieze cadourile vestimentare. Cântăreaţa a ales o metodă comodă şi eficientă pentru
diversificarea dressingului animalului ei de companie. În locul pelerinajelor prin magazine în căutarea hăinuţelor potrivite, Giulia studiază pe
internet trendul în materie de modă
canină, după care lansează comenzile tot online. „Am selectat câteva
magazine online de unde mă documentez, iar acestea îmi expediază
pe e-mail, periodic, noile colecţii. Aşa
aleg hăinuţe pentru ea. Oricum, nu
exagerez, o îmbrac doar când este
nevoie - dacă este frig afară sau
dacă este răcită”, a declarat Giulia
pentru revista „petzoom”. Principalele criterii în alegerea vestimentaţiei lui Bubbles sunt confortul şi cu-

RĂSFĂŢATĂ. Chiar dacă Giulia a devenit mămică, Bubbles se bucură în continuare de atenţia ei

lorile, a mărturisit vedeta. „În general, evit să iau haine din materiale
sintetice. Are destul de multe hăinuţe, pentru că s-au tot strâns. Are rochiţe şi mai multe costumaşe”, a
explicat cântăreaţa. Însă înainte de
a face investiţii în garderoba lui Bubbles, Giulia a testat căţeluşa pentru
a-i observa reacţiile. Pentru început,
i-a cumpărat o zgardă dintr-un material foarte fin şi doar după ce s-a
convins că micuţul patruped a primit extrem de bine accesoriul, ve-

deta a continuat achiziţiile. „Având
în vedere că Bubbles este o răsfăţată, imediat s-a obişnuit cu hainele.
Nu are tendinţa să le dea jos sau să le
tragă, este cuminţică şi chiar îi place
să fie îmbrăcată! Are şi o zgardă personalizată şi un costumaş care are
inscripţionat numele ei”, a povestit
Giulia pentru cititorii „petzoom”.
„Îmi doream un căţel de foarte mult
timp şi am realizat că, dacă mă organizez suficient de bine, am timp
şi pentru un animal de companie”,
a mai dezvăluit Giulia cum a început, în urmă cu cinci ani, relaţia sa
cu căţeluşa Yorkshire Terrier.

COCHETĂ. Căţeluşa Giuliei merge
periodic la coafor şi cosmetică
noiembrie - decembrie 2012
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DRESAJ CANIN

Instruirea câinelui de pază şi protecţie
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro
u trădează, nu poate fi mituit şi nu are
interese ascunse.
Într-o situaţie critică acţionează
prompt, iar simţurile sale ascuţite
nu dau greş. Fie că este gardă de
corp sau paznic de proprietate, câinele s-a dovedit profesionist de cele
mai multe ori. Însă pentru a ajunge
un paznic abil, el trebuie să parcurgă mai multe etape de dresaj, esenţiale pentru dezvoltarea abilităţilor
necesare.

Importanţa alegerii rasei
Arădeanul Ciprian Oltean este
specializat în dresaj, atât pe partea
de disciplină, cât şi pe muncă, pază
şi apărare şi sporturi canine (Mondioring şi IPO). La şcoala sa de dresaj canin (Dark - înfiinţată în urmă
cu şapte ani, având în dotare două
terenuri de dresaj, de Agiliti şi de
Mondioring) sunt „reglate” cele mai
rebele caractere şi sunt formaţi campionii expoziţiilor chinologice sau ai
fascinantelor sporturi canine. Reea,
o femelă din rasa Malinois, este un
exemplu de câine polivalent, „şlefuit” la maxim la şcoala de dresaj Dark
(aflată la 25 de kilometri, în localitatea Firiteaz), fiind un camarad de
nădejde, vicecampioană naţională
la Mondioring şi numărul unu la
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pază şi apărare.
Proprietar al canisei Dark,
crescător al raselor Rottweiler şi Ciobănesc Belgian (varietăţile Tervueren şi Malinois), trainerul de pe
Mureş a explicat care sunt cele mai
importante aspecte ale dresajului

de pază şi protecţie. Prima eroare
constă în alegerea greşită a rasei.
„De multe ori, oamenii nu ţin cont
de faptul că rasele puternice impun
şi experienţă în cazul proprietarului.
Dorindu-şi un câine care să intimideze, sunt atraşi de un exemplar de
talie mare ori de unul agresiv, care,
dacă va fi lăsat să domine şi nu va
fi dresat, va crea mari probleme”, a
explicat Oltean, convins că patrupedul „poate fi o armă albă”. El a
asistat la situaţii în care stăpânului
îi era frică de propriul câine: „Un câine simte frica. Au fost proprietari
care m-au chemat de urgenţă la ei
acasă. Îşi eliberau animalul din cuşcă şi fugeau în casă, de unde priveau consternaţi să vadă cum procedez. În toate cazurile, vina o au
oamenii, fie pentru că nu şi-au
dresat câinele la timp, fie pentru că
noiembrie - decembrie 2012

au ales un exemplar dintr-o rasă puternică, despre care nu aveau informaţii”.

Etapele dresajului
de pază şi protecţie
Pentru formarea unui caracter echilibrat, educarea câinelui trebuie să înceapă cu socializarea şi
obişnuirea cu zgomote, aglomeraţie
sau alte situaţii inedite - fără socializare, câinele va avea tendinţa fie
să se izoleze, fie să devină agresiv.
Patrupedul nu va trebui să perceapă
noul cu frică, reacţionând cu încordare. Reţineţi că atunci când câinele are un comportament greşit, de
cele mai multe ori vinovat este stăpânul. „Câinii izolaţi şi nesocializaţi

• Rasele recomandate
de specialistul arădean
Ciprian Oltean pentru
pază şi protecţie sunt
Rottweiler şi Ciobănesc Belgian
la timp sunt greu de disciplinat.
Dintr-un câine de care nu te-ai ocupat nu poţi face un câine de pază
bun”, a subliniat arădeanul.
Apoi, pentru că orice patruped canid are intenţia să domine,
predresajul are menirea de a-l face
să accepte subordonarea faţă de
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stăpân. La vârsta de şase-opt luni,
un câine trebuie să fie trecut prin
această etapă, care cuprinde: mers
la pas din lesă, venirea la apel, comanda de interzicere („nu”) şi comenzile „şezi” şi „culcat”.
O etapă extrem de impor tantă pentru un câine de pază şi protecţie este disciplinarea. Olteanu
propune pentru disciplină mers la
pas fără lesă, aşteptarea lungă, aşteptarea lungă cu dispariţia stăpânului din raza vizuală, comenzile
prin semne şi refuzul de hrană (acesta este unul dintre atuurile câinelui specializat pentru pază şi apărare). Disciplina şi atacul au un
aport major în dresarea câinelui de
pază. Exerciţiile vor deveni comenzi,
iar acestea vor produce reacţii controlate. Câinele va fi învăţat să-şi formeze muşcătura, exerciţiile făcându-se la sac, baton, protective şi
costum. „În cazul antrenării pentru
apărare, câinele trebuie obişnuit cu
un «atentator» îmbrăcat într-un costum cât mai apropiat de hainele civile. Dresajul se face în lesă”, a explicat instructorul.
Dresajul de pază continuă cu
dezvoltarea instinctului de protejare
a stăpânului ori a proprietăţii. Pe
baza unor simulări pregătite de dresor, câinele trebuie să distingă infractorul, reprezentat de atentator

la orele de dresaj, şi să îl combată,
de aceea dresajul continuă cu etapele: atac din lesă, atac lansat din
lesă şi aprofundarea comenzii „lasă”. „Câinele nu trebuie educat prin
metode agresive, pentru că va deveni coleric, ci trebuie îndemnat să
îşi facă treaba din plăcere”, a precizat Oltean.
În fine, următoarea etapă
constă în dresajul particularizat, în
funcţie de doleanţele şi stilul de
viaţă al stăpânului, dar şi de locul
în care îşi va face treaba câinele de
pază şi protecţie şi de tipul potenţialilor agresori.
„Dresajul pentru pază de proprietate începe pe un alt teritoriu
decât pe cel în care trăieşte câinele.
Dacă pe proprietatea omului intră
frecvent persoane în contact cu
câinele, iar acesta este obişnuit şi
mult prea familiar cu toată lumea,
cu greu va fi un bun paznic. Trebuie
să existe limite şi doar membrii familiei să aibă acces la câine, pentru
a percepe că trebuie să-şi schimbe
atitudinea faţă de intruşi“, a mai
menţionat instructorul arădean,
care recomandă o metodă de dresaj
cu efecte pozitive.
„Calităţile latente ale multor
câini ies la iveală prin instinctul imitativ. Urmărindu-şi «coechipierul»,
câinele va învăţa chiar şi exerciţiile
pe care în primă fază avea tendinţa
să nu le execute”, a conchis Ciprian
Oltean.
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Zâmbeşte frumos!
• Tartrul dentar la câini, o problemă de actualitate
de dr. Weisz Levente
weisz.levente@petzoom.ro
artrul dentar reprezintă un depozit
dentar dur, calcificat, aderent la structurile dentare
ale câinelui. Este ultima fază de maturare a plăcii dentare. În cazul în
care reuşim un control corect al
plăcii, tartrul nu se mai formează.
Când acesta există, se îndepărtează
doar profesional, cu ajutorul unui
instrumentar profesional fabricat în
acest scop. Pe lângă problemele de
sănătate pe care le poate provoca,
tartrul dentar poate constitui şi o
problemă estetică, respiraţia câinelui în cauză emanând o halenă
urât mirositoare. Viteza de formare
a tartrului dentar e o caracteristică
individuală. Grosimea maximă a
acestuia se formează între două luni
şi jumătate de an, după care ritmul
de depunere scade, deoarece intervine uzura naturală dată de masti66

caţie. Însă cât de frecvente sunt
afecţiunile dentare la câine? Sunt
aceste probleme stomatologice asemănătoare cu cele întâlnite la
om? Poate tartrul dentar să-i provoace probleme câinelui? Cum
poate să-i facă rău un „simplu”
tar tru dentar? Ce se poate face
pentru prevenirea apariţiei tartrului? Cum poate fi rezolvată problema dacă a apărut deja? Ce
trebuie făcut după îndepărtarea
tartrului? Acest articol a fost scris
pentru ca dilemele de mai sus să
poate primi răspunsuri şi să-i ajute
pe proprietarii câinilor să înţeleagă
o problemă care cauzează atâtea
neplăceri patrupedului şi să afle
cum poate fi aceasta rezolvată.

Frecvenţa afecţiunilor
dentare
Problemele danturii la
câine sunt mai frecvente decât

se crede. De fapt, mai ales dacă aceştia au trecut de o vârstă „respectabilă”, e foarte probabil că s-au confruntat deja cu probleme dentare
mai uşoare sau mai grave într-o
proporţie de aproximativ 60%. Semnele clinice într-un astfel de episod
(prezenţa tartrului) pot trece neobservate în cazul unui proprietar mai
puţin atent, dar este datoria sa să
le observe şi să se prezinte ori de
câte ori este nevoie la medicul veterinar pentru diagnosticarea şi tratarea corespunzătoare. Cu cât sunt
identificate mai din timp aceste probleme, cu atât mai multe şanse sunt să
nu se ajungă la pierderea unui incisiv, canin, premolar sau chiar a unui
molar.
La câini, din cauza alimentaţiei necorespunzătoare (prea păstoase sau lichide) şi a lipsei igienei
bucale, problemele stomatologice
apar de multe ori din aceste motive.
Aşadar, problemele dentare constatate la patrupedul nostru nu sunt
asemănătoare cu cele întâlnite la
om. De pildă, la om majoritatea problemelor sunt cauzate de prezenţa
cariei dentare, pe când la animalele
de companie problemele sunt generate de depunerile de tartru (într-o
primă fază), de gingivite şi de granulomul eozinofilic. Nu de puţine ori,
dacă această problemă nu este tratată din timp, poate să ducă la fractură dentară şi ulterior la pierderea
dintelui afectat.

Probleme cauzate
de tartrul dentar
În cavitatea bucală a câinelui
sunt prezente milioane de bacterii,
acestea acoperind suprafaţa dinţilor
şi formând un strat foarte subţire,
denumit placă dentară.
În cazul câinilor care consumă mâncare specială, cu o duritate
suficientă, masticarea hranei împiedică organizarea acestei plăci,
ştergând stratul bacterian prin procesul de „roadere”. Dar dacă alimentaţia este cu hrană păstoasă,
placa dentară se îngroaşă, pe aceasta depunându-se substanţe minerale care formează tartrul dentar.
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Tartrul se depune mai întâi la
baza dintelui, la joncţiunea gingivocoronariană, exercitând presiune
asupra gingiei şi producând o atrofiere a acesteia, dintele în cauză
pierzându-şi astfel stabilitatea naturală. De asemenea, din cauza inflamaţiei date de bacteriile acumulate în acest loc, gingia se înroşeşte
şi, la orice acţiune mecanică, sângerează.
Într-un stadiu mai avansat,
din cauza multiplicării accentuate a
bacteriilor şi a ţesuturilor inflamate
în curs de descompunere apare un
miros bucal, cu o halenă foarte urât
mirositoare, câinele acuzând durere
la acest nivel (pe scurt, animalul nu
mai are chef să „roadă”, apetitul
său devine mai selectiv, iar un stăpân atent cu căţelul lui va putea observa de multe ori că animalul afectat are tendinţa să se lingă pe bot
foarte des). De asemenea, pot să
apară şi simptome care denotă a-

fectarea stării generale de sănătate
a câinelui. Semnele clinice şi modificările patologice sunt cauzate de
ajungerea acestor bacterii în fluxul
sanguin, de unde diseminează în diferite organe, producând procese inflamatorii ale rinichilor, ale valvelor
cardiace şi, nu în ultimul rând, la nivelul ficatului.

Ce rău face un „simplu”
tartru dentar?
Ar fi greşit să categorisim această problemă drept „simplă”, deoarece ea generează de fapt o multitudine de probleme secundare cu
efecte deosebit de serioase. Tartrul
dentar reprezintă un focar de infecţie, cu numeroase efecte nocive.
În primul rând, netratat, duce în
timp la retracţia şi atrofia gingivală,
mai apoi producând gingivită din
cauza acumulării masive de bacterii
la acest nivel.
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Dacă această afecţiune nu
este observată şi tratată din timp,
inflamaţia se propagă la ţesuturile
din profunzime, afectând rădăcina
dentară, alveola dentară şi chiar şi
osul maxilar sau mandibula. Din
cauza propagării inflamaţiei, dintele
afectat devine foar te mobil, există
riscul să se fractureze sau, în cele
din urmă, chiar să cadă.

Prevenţie şi intervenţie
Procesul de formare
a tartrului dentar poate
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fi încetinit prin administrarea unor
suplimente speciale şi prin hrănirea
câinilor cu hrană care necesită masticaţie riguroasă, pentru a împiedica
depunerea şi formarea de placă,
respectiv tartru dentar. Din acest
motiv, trebuie evitată administrarea
de hrană păstoasă sau de hrană
semi-lichidă, toate aceste tipuri de
alimente contribuind la formarea
plăcii dentare, respectiv la apariţia
tartrului.
De
asemenea, este recomandată folosirea pastei de dinţi pentru
igienizarea danturii
canine, aplicată prin
periaj cu ajutorul periilor de dinţi special
concepute pentru
câini. Să evităm,
deci, administrarea
hranei care nu
cere nici un efort
de masticaţie din
partea câinelui,
deoarece prin pro-

cesul de „roadere” se îndepărtează
placa dentară în mod natural. Tar trul dentar apare la câini de orice
vârstă, atât cu dentiţie temporară,
cât şi permanentă. Se constată însă
că, pe măsură ce câinele înaintează
în vârstă, cantitatea de tartru creşte.

Ce facem după
îndepărtarea tartrului
Tartrul dentar, o dată constituit, se îndepărtează prin detartraj
profesional. În majoritatea cazurilor
îndepărtarea tartrului dentar se
face pe animalul anesteziat. Este
nevoie de această anestezie, deoarece altfel nu s-ar putea realiza un
detartraj de calitate. Actul medical
de îndepărtare a tartrului nu este
dureros, nu se poate compara nici
măcar cu o intervenţie chirurgicală
simplă şi nu comportă riscuri nici
chiar în cazul câinilor foarte bătrâni.
Îndepărtarea tartrului dentar
se efectuează cu un aparat de detar traj cu ultrasunete. În unele
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cazuri este posibil să fie nevoie
chiar şi de îndepărtarea prin extracţie a unor dinţi care au devenit
deja adevărate focare de infecţie.
În urma unei intervenţii de detartraj nu este nevoie de internare,
proprietarul poate să-şi ducă câinele
acasă imediat după intervenţie. La
fel ca în cazul oricărei proceduri
efectuate sub anestezie, stăpânul
trebuie să aibă grijă ca în primele
ore după detartraj să nu administreze apă şi alimente câinelui, evitând astfel o aspiraţie traheală accidentală.
Respectând aceste principii,
nu există nici un pericol în ceea ce
priveşte siguranţa câinelui. Ce facem însă dacă în timpul detartrajului animalul a suferit şi una-două
extracţii dentare? În astfel de cazuri
nu se recomandă administrarea
hranei moi, păstoase, deoarece resturile de mâncare ajunse în rana rezultată în urma extracţiei pot servi
drept „substrat nutritiv” bacteriilor
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din cavitatea bucală, dând astfel posibilitatea formării unor infecţii foarte grave şi greu tratabile mai târziu.
Chiar dacă a fost vorba de extracţie,
rana se vindecă în decurs de patrucinci zile, interval după care se poate reveni cu administrarea hranei obişnuite (una suficient de tare pentru a
stimula procesul de „roadere” şi a
permite îndepărtarea plăcii dentare
în mod natural).
În urma intervenţiei de extracţie dentară este recomandată
administrarea unui analgezic cu durată
lungă, pe o durată de una-două zile
de la operaţie. Stăpânul trebuie să
folosească obligatoriu produsele recomandate de către medicul veterinar, la intervalul şi în dozele prescrise de acesta, deoarece produsele
de uz uman sau prost dozate
pot fi nocive câinelui. Dacă
tartrul dentar a fost foarte
extins şi s-a constatat
şi o gingivită accentuată, se poate

administra un antibiotic, care este
eficace şi împotriva Porphyromonas
spp. şi Prevotella spp., post-terapeutic sau, dacă este nevoie, chiar
şi cu câteva zile înainte de intervenţie.
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Ajutor, câinele meu e obez!
• Ce facem în cazul în care câinele a devenit supraponderal
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro
na dintre cele mai
mari şi serioase probleme cu care se
confruntă câinii în prezent şi peste
tot în lume este obezitatea, o afecţiune nutriţională care se defineşte
printr-un exces de grăsime pe corp
şi organe. La fel ca în cazul oamenilor, această boală trage la rândul
său hăţurile altor afecţiuni şi complicaţii.
În anul 2008, Asociaţia Americană pentru Prevenirea Obezităţii
Animalelor a efectuat un studiu care
s-a soldat cu un rezultat alarmant:
44% dintre câinii din SUA erau
obezi, numărul fiind în continuă
creştere, anul 2012 ridicând îngrijorător procentul până la 53%. În
scurtă vreme, problema s-a extins
şi pe alte continente.

Cauzele
Există mai multe motive din
cauza cărora un câine poate să
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ajungă supraponderal, însă primele
două, de obicei cumulative, sunt dieta inadecvată şi lipsa exerciţiilor fizice (sedentarismul). Un câine poate
lua proporţii în greutate imediat
după ce a fost castrat sau atunci
când este în convalescenţă, suferă
de hipotiroidism sau chiar a moştenit genetic această afecţiune.
Unele rase (Beagle, Bulldog Englez,
Dalmaţian, Cocker Spaniel, Labrador Retriever), prin natura lor, sunt
predispuse la obezitate.
Obezitatea canină este deosebit de periculoasă, ca o caracatiţă
ce îşi întinde tentaculele pe tărâmul
extins al unor numeroase probleme
de sănătate: boli cardiace, boli
ortopedice, anomalii în circulaţia sângelui, diabet zaharat,
hipertensiune arterială, rupturi
de ligament încrucişat, luxaţii
patelare, osteoartrită, tulburări
respiratorii, tulburări urinare,

tulburări de reproducere, cancer.
Deşi obezitatea afectează în principal câinii de vârstă mijlocie, nici
ceilalţi nu sunt în afara oricărui pericol.

Tratamentul
Vestea cea mai bună este că
obezitatea poate fi tratată. Atunci
când patrupedele încep să ia în
greutate, stăpânii câinelui cu greu
vor observa acest fapt, deoarece
sunt permanent cu ei şi îi văd zilnic,
nepercepând schimbările treptate
în aspect. Unii stăpâni nu văd, alţii
refuză să creadă că o astfel de
afecţiune le domină patrupedul. Ar
trebui să fie un semnal de alarmă
pentru stăpâni dacă observă un
comportament care denotă lene,
moleşeală şi lipsa dispoziţiei necesare pentru exerciţii sau chiar pentru o scurtă plimbare. Vizita la veterinar o dată sau chiar de două ori
pe an poate sta la baza prevenirii
obezităţii, fiindcă veterinarul ar putea observa din timp instalarea bolii,
astfel încât stoparea şi eliminarea
ei va fi realizată fără prea mare
efort.
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În principal, obezitatea este
diagnosticată prin măsurarea greutăţii câinelui, palparea coastelor,
zonei lombare, cozii şi capului. Rezultatele sunt apoi comparate cu
standardul rasei.
Ca tratament împotriva obezităţii se recomandă o dietă scăzută
în calorii, dar cu bază de proteine şi
fibre, concomitent cu creşterea numărului de exerciţii fizice. Tratamentul se face sub stricta supraveghere
a veterinarului, în special dacă afecţiunea a fost declanşată de o
boală, doar un specialist în medicina veterinară vă poate ajuta cel mai
bine în formarea unei diete echilibrate, pe care câinele trebuie să o
respecte cu stricteţe.
Există cazuri în care câinele
nu va avea capacitatea fizică de a
face plimbări lungi şi dese ori alte
exerciţii. În acest caz, plimbările vor
fi mai aproape de casă, mai scurte
şi cu pauze, dar niciodată inexistente. Pentru un tratament de succes, creşterea activităţii fizice zilnice
este vitală. În prezent, nu există medicamente licenţiate pentru scăderea în greutate a câinilor, însă se
preconizează că vor exista în viitorul
apropiat.
Câinele nu îşi va reduce greutatea de pe o zi pe alta, iar tratamentul este unul pe termen lung şi

sănătos, care trebuie să fie sub controlul veterinarului. Nu vă lăsaţi
copleşit de ochii mari pe care îi va
face atunci când va cere de mâncare, dieta trebuie să fie strictă şi
fără abateri, doar astfel rezultatele
favorabile nu vor întârzia să apară.
Câinele va trebui să mănânce de
două sau trei ori pe zi câte puţin şi
nu este o idee bună să îi puneţi
dimineaţa un castron plin cu toată
hrana pe ziua respectivă, pentru că
va mânca tot în acel moment. Încercaţi să îi daţi legume şi fructe ca

gustări între mese - există mulţi
câini care adoră morcovii sau merele.
Permanent, ca stăpâni de
câini, trebuie să ne gândim că măsurile luate sunt benefice pentru
sănătatea lor şi pentru o formă fizică normală.
Două plimbări pe zi, de câte
15 minute fiecare, vor fi folositoare
chiar şi stăpânului, nu doar câinelui
supraponderal. Şi nu uitaţi: nu prin
mâncare îi dovedim câinelui cât de
mult îl iubim.

E sau nu e obez?
Evaluarea greutăţii câinelui
la domiciliu fără ajutorul veterinarului:
• Rulaţi mâinile de-a lungul
cutiei toracice a câinelui, va trebui
să simţiţi coastele acoperite cu un
strat subţire de grăsime - dacă nu
le simţiţi, atunci este un semn clar
de obezitate.
• Uitaţi-vă la câinele dumneavoastră din profil, dacă abdomenul nu este curbat este o dovadă concretă că aveţi un câine
supraponderal.
• Priviţi la câine de deasupra, ar trebui să vedeţi zona de
îngustare a pelvisului şi talia - o
linie dreaptă sau bombată de la
coaste la şolduri indică un câine
supraponderal.
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ACVATERAPIE

Ultimul act al iubirii

„Schoep are atât de multă încredere în John încât adoarme plutind în apă!” - Hannah Stonehouse Hudson
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro
âinele este cel mai
bun prieten al omului, dar în cazul lui
Schoep, proverbul poate fi citit şi invers. Pentru John Unger, câinele său
reprezintă totul, fapt argumentat de
fotografia pe care Hannah Stonehouse Hudson a reuşit să o surprindă şi care, după ce a fost postată pe Facebook, a emoţionat mii de
persoane. Povestea e pe cât de
simplă, pe atât de emoţionantă.
Unger a descoperit că apa are efect
terapeutic pentru câinele său în
vârstă de 19 ani, care suferă de
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artrită. De aceea, cei doi fac acvaterapie, plutind în apele Lacului Superior.

S-au salvat reciproc
Povestea prieteniei lor a început în urmă cu 20 de ani, atunci
când, împreună cu iubita lui, Unger
a adoptat un micuţ căţeluş pe care
l-a botezat Schoep, după celebra
marcă de îngheţată produsă în Wisconsin. Căţelul avea doar opt luni,
dar fusese traumatizat de fostul lui
stăpân şi a avut nevoie de mult timp
pentru a reuşi să aibă încredere în
noii săi stăpâni şi asta doar datorită

eforturilor lui Unger, care, conform
propriei mărturii, a încercat să-şi
convingă micul prieten să se gândească la el „mai mult ca la un alt
câine, decât ca la un om care poate
să-i facă rău”.
Treptat, relaţia dintre cei doi
a început să se sudeze, dar o altă
problemă a pus la încercare vieţile
celor doi. La un an de la adoptarea
lui Schoep, relaţia dintre Unger şi
iubita lui s-a rupt. Această destrămare a poveştii de iubire pe care o
trăise l-a adus pe Unger pe culmile
disperării, ajungând chiar să se
gândească la sinucidere şi poate că
povestea s-ar fi terminat, tragic, aici.
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Dar, de această dată, mâna destinului s-a dovedit a fi… lăbuţa unui
căţel. „Era o noapte foarte dificilă
pentru mine. Eram complet deprimat, l-am luat pe Schoep şi am
mers până la Lacul Michigan. M-am
dus pe dig şi mă gândeam la sinucidere. Am stat acolo aproximativ o
oră şi, exact atunci când îmi spusesem «OK, e momentul», m-am uitat
în jos şi l-am văzut pe Schoep şi, nu
ştiu ce a fost… m-a privit într-un fel
anume şi am înţeles din privirea lui
că greşesc, că nu putea să se termine totul atunci”, îşi aminteşte
John Unger. Din acel moment, americanul a înţeles că-i datorează viaţa
micului său prieten canin şi a ştiut,
încă de atunci, că va veni un moment în care o să-şi arate recunoştinţa. Acel moment a venit după
foarte mulţi ani, când, în urma unui
consult medical, a aflat că iubitul
său prieten suferă de o artrită severă, care-i produce dureri atroce. Devastat de această veste, Unger a
decis să găsească o soluţie pentru
a atenua durerile prietenului său. El
ştia că oamenii care suferă de ar trită reacţionează bine la terapia cu
apă, aşa că s-a hotărât să-şi ducă
prietenul într-unul din locurile lor
preferate: Lacul Superior. În plus, el
a rugat o prietenă, pe fotograful
Hannah Stonehouse Hudson, să le
facă şi câteva fotografii, care să-i
rămână amintire de la bunul său
prieten. Aşa s-a născut una din nebuniile frumoase de pe Internet,
căci Hudson a făcut câteva instan-
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tanee, iar unul l-a postat pe Facebook, fotografia făcând senzaţie pe
Internet.

O poză cât o mie de cuvinte
Fotografia a adunat, în doar
câteva zile, mai mult de 300.000
de like-uri şi mai mult de 32.000
de comentarii. „Asta am reuşit să
surprind cu aparatul de fotografiat.
Un bărbat şi câinele lui. John îl iubeşte pe Schoep şi Schoep are atât

de multă încredere în John încât
adoarme plutind în apă. Vreau ca
oamenii să se identifice cu această
fotografie şi să-şi amintească de
momentele în care s-au simţit în
siguranţă, iubiţi şi protejaţi. Apoi,
vreau ca aceste sentimente să se
canalizeze şi să găsească o modalitate de a reduce răutatea acestei
lumi. Poate că această fotografie va
fi începutul unei schimbări cât de
mici”, a spus Hudson.
Vorbele fotografului au dat
roade. Marea popularitate a pozelor
a generat o campanie de donaţii în
urma căreia s-a strâns o sumă importantă de bani ce vor fi folosiţi
pentru o operaţie cu laser necesară
ameliorării stării de sănătate a lui
Schoep.
Vârsta îi va separa în cele din
urmă, dar timpul a creat deja o
legătură indestructibilă între cei doi:
omul şi câinele său. „Sper că atunci
când se va întâmpla, el va trece în
lumea de dincolo în somn, frumos
şi liniştit. Nu toată lumea vrea ca
cei dragi să plece dintre noi liniştiţi
şi împăcaţi?”, a întrebat, retoric,
John Unger.
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SFATUL MEDICULUI

Insuficienţa pancreatică
exocrină la câine (EPI)
de dr. Weisz Levente
weisz.levente@petzoom.ro
nsuficienţa pancreatică exocrină (EPI)
este o tulburare a
pancreasului, tradusă prin producerea de enzime digestive în cantităţi
neadecvate. Această producţie insuficientă duce la fenomenul de
maldigestie şi malabsorbţie. Cel mai
frecvent, această afecţiune este întâlnită la rasa Ciobănesc German,
dar poate fi diagnosticată şi la restul
raselor de câini, precum şi la pisici
(deşi la acestea din urmă extrem de
rar).
Insuficienţa pancreatică exocrină afectează cel mai adesea câinii tineri, la care se observă atrofia
acinilor pancreatici (tradusă prin
producţie de enzime insuficiente
cantitativ). EPI poate apărea însă şi
la câinii mai în vârstă, ca urmare a
unei pancreatite cronice (*).
Cauzele generale ale EPI sunt
atrofia acinilor pancreatici (majoritatea cazurilor), pancreatita cronică,
tumorile pancreatice, anomaliile
congenitale.
Simptomele acestei afecţiuni
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deosebit de serioase sunt diarea
cronică, pierderea în greutate corporală, ingestia excesivă de alimente, flatulenţă, borborisme accentuate, sindromul de pică şi coprofagia.
Din păcate, cauza atrofiei acinare pancreatice este încă necunoscută, astfel că EPI provocată de

atrofia acinară nu poate fi prevenită
(**). Ştim însă că alimentele bogate
în grăsimi pot să predispună animalele de companie la pancreatită.

Diagnostic
Pentru a putea pune un diagnostic corect este nevoie de mai
multe tipuri de investigaţii (teste) şi,
după ce diagnosticul a fost stabilit
de către medicul specialist, este important să se respecte cu stricteţe
recomandările de tratament. Testele
sunt importante pentru a putea exclude alte afecţiuni cu simptome
asemănătoare. În astfel de cazuri,
este de mare ajutor dacă proprietarul îi poate reda medicului veterinar istoricul cât mai amănunţit al
câinelui, după care medicul supune
animalul unei examinări fizice cât
mai complete. De asemenea, este
foarte important să putem recu-
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noaşte cât mai rapid semnificaţia
simptomelor, a semnelor clinice apărute la câinele examinat.
Testele care se fac în caz de
suspiciune de EPI sunt:
• Examinarea materiilor fecale, pentru a verifica prezenţa de
amidon sau de grăsimi în fecale
(indică malabsorbţie şi indigestie) de asemenea, se fac investigaţii coprologice pentru a identifica prezenţa unor endo-paraziţi (frotiu direct şi metoda flotaţiei).
• Hemogramă completă,
pentru a evalua o eventuală stare
anemică, inflamaţie, infecţie sau un
număr scăzut de trombocite.
• Profilul biochimic, din serul
sanguin, pentru a evalua starea
generală a câinelui şi pentru a determina efectul EPI asupra altor organe.
• Examenul de laborator al
urinei, pentru a evalua funcţia renală şi pentru a verifica prezenţa
unei eventuale infecţii a tractusului
urinar.
• Ecografie abdominală, pentru evaluarea organelor din cavitatea abdominală (ficat, splină,
rinichi etc.).
• Imunoreactivitatea tripsinei
(TLI - Trypsin Like Immunoreactivity),
pentru a evalua nivelul tripsinei pancreatice - animalele cu EPI au o
concentraţie foarte redusă de tripsină în serul sanguin (***).

Tratament
Cel mai adesea, câinii cu EPI
au nevoie de două principii indispensabile de tratament:
• schimbarea (îmbunătăţi-

rea) alimentaţiei - respectiv folosirea
PVD-lui.
Pentru îmbunătăţirea alimentaţiei se poate recomanda dieta din
gama Purina, produsul destinat câinilor cu EPI fiind PVD CANINE EN Dog.
• suplimentarea enzimelor
pancreatice.
Pentru suplimentarea enzimelor pancreatice recomandăm
produsul nutraceutic Lypex, de la
VetPlus. Acest produs este un real
ajutor pentru sindromul de malabsorbţie la câini şi pisici, fiind un supliment veterinar ce conţine enzime
pancreatice, dezvoltat cu ajutorul
tehnologiei utilizate în domeniul
uman.
Enzimele pancreatice purificate şi concentrate sunt transformate în micropelete şi fiecare din
acestea este apoi învelită cu un film
gastro-rezistent, oferind astfel o
protecţie de 100% faţă de acizii digestivi prezenţi în stomac. După 10
minute de la trecerea din stomac în
mediul alcalin al intestinului subţire,
învelişul peleţilor este dizolvat şi se
eliberează enzimele protejate pentru maximizarea digestiei.
Sindroamele de malabsorbţie

IMPORTANT: Cum se administrează Lypex
• Câinii care prezintă afecţiuni ale pancreasului sau malabsorbţie
trebuie hrăniţi de două ori pe zi.
• Pentru câinii cu greutatea peste 10 kg se administrează o
capsulă la fiecare masă.
• Pentru pisici şi pentru câinii cu o greutate sub 10 kg se
administrează o jumătate de capsulă la fiecare masă.
• Nivelul administrării poate fi ajustat la recomandarea medicului
veterinar.
• Produsul poate fi administrat ca atare, sub formă de capsule,
sau acestea pot fi deschise şi conţinutul poate fi presărat şi amestecat
cu mâncarea.
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la câini şi pisici sunt bine cunoscute
în domeniul veterinar, acestea fiind
insuficienţa pancreatică exocrină,
sindromul colonului spastic, intoleranţa la lactoză şi deficitul de săruri
biliare. Aceste tulburări ale pancreasului şi ale funcţionării peretelui intestinal duc la scăderea capacităţii
digestive şi de absorbţie.
Majoritatea medicamentelor
pentru tratarea afecţiunilor pancreatice sunt sub formă de pudră, iar
enzimele conţinute de acestea nu
sunt protejate de digestia acidă. Astfel, două treimi din enzimele pancreatice ingerate sunt distruse în
stomac înainte ca acestea să ajungă în intestinul subţire. Pentru a
compensa această situaţie, enzimele pancreatice sunt administrate
în doze şi concentraţii mari, fapt
care poate avea diverse efecte secundare, printre care eroziunea mucoasei esofagiane şi bucale, iritaţii
ale pielii atât în cazul stăpânului (care administrează preparatul), cât şi
al animalului. În cazul produsului
Lypex, fiecare capsulă conţine micropeleţi gastro-rezistenţi, cu un
conţinut ridicat de enzime pancreatice, fiind sigur de utilizat şi practic
imposibil de supradozat.
Bibliografie (*), (**), (***)
1. Westermarck E, Wiberg M, Steiner J,
et al. Exocrine pancreatic insufficiency in dogs
and cats. În: Ettinger SJ, Feldman EC, eds. Textbook of veterinary internal medicine. 6th ed. St
Louis, Mo: Elsevier Saunders, 2005;1492–1495.
2. Brenner K, Harkin KR, Andrews GA, et
al. Juvenile pancreatic atrophy in greyhounds: 12
cases (1995-2000). J Vet Intern Med
2009;23(1):67-71.
3. Hall JE. Secretory function of the alimentary tract. În: Guyton & Hall's textbook of
medical physiology. 11th ed. Philadelphia, Pa:
Saunders, 2005;791-807.
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ZOOTERAPIA

Contribuţia lor unică
• Câteva dintre beneficiile aduse de un animal de companie
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro
nimalele de companie sunt singurele
care nu ştiu cum să
vândă o prietenie. Probabil capacitatea lor de a iubi oamenii în mod
necondiţionat este una dintre calităţile cele mai însemnate pe care
le pot avea. În pofida faptului că nu
vorbesc, înţeleg foarte bine ce se
petrece în jurul lor, iar într-un mod
încă neelucidat la nivelul absolut,
animalele de companie simt buna
sau proasta noastră dispoziţie. Beneficiile pe care le propagă prin simpla lor prezenţă sunt cunoscute ca
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afectând starea de sănătate a oamenilor într-un mod eminamente
pozitiv. Animalele de companie nu
sunt un medicament şi nu reprezintă un miracol medical, dar au
contribuţia lor unică şi semnificativă
în a ne face sufletul fericit, raţiunea
mai înţeleaptă şi viaţa mai frumoasă.
Sigur, un animăluţ nu e un
„cadou” comod, un obiect oarecare.
Din momentul achiziţionării lui, încep şi responsabilităţile (aduce cheltuieli în plus, necesită timp şi atenţie, s-ar putea chiar să distrugă prin
casă diverse obiecte şi să ne roadă
încălţămintea). Răsplata oferită de

un animal de companie este însă
pe măsură.

Bun venit cu... sănătate
Atunci când intră în familia
noastră, dincolo de bucuria şi amuzamentul pe care ni-l produc,
micii noştri prieteni necuvântători
ne ajută mult şi în planul stării noastre generale de sănătate. Nu mai e
de mult un secret că animalele de
companie reduc riscul apariţiei unor
alergii, întărind sistemul imunitar.
Astfel, persoanele care au avut animale de companie încă din copilărie
comportă riscuri foarte scăzute să
dezvolte alergii, astm sau eczeme.
În mod indirect, ele ajută la
reglarea ritmului cardiac şi a tensiunii arteriale (scăderea nivelului colesterolului se datorează în special
exerciţiilor fizice, respectiv orelor pe
care stăpânul le petrece plimbând
animalul de companie sau jucându-se
cu el). Într-un studiu efectuat la Spitalul Municipal din New York s-a constatat că pacienţii care au probleme
cu inima, dar deţin un animal de
companie, au şanse mult mai mari
să supravieţuiască la un an de zile
de la externare decât pacienţii care
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duc o viaţă „solitară”. La rândul lor,
bolnavii de Alzheimer suferă mai
puţine pusee de anxietate, dacă se
bucură de compania unui animal,
în special pisică.
Animalele de companie pot,
de asemenea, detecta schimbarea
stării de sănătate a stăpânului şi
apariţia unor boli, existând, de pildă,
câini care pot simţi (şi semnaliza)
apariţia cancerului încă din stadiile
primare. Câinii special antrenaţi
sunt companioni perfecţi pentru
persoanele care suferă de epilepsie,
diabet sau boala Parkinson, deoarece pot anticipa apariţia crizelor,
anunţându-şi stăpânii sau aparţinătorii acestora şi facilitând astfel
o intervenţie salvatoare.

Animalele care te învaţă
să fii... om
În plus, de foarte multă vreme
câinii (animalele de companie în
general) au fost apreciaţi pentru
valoarea lor terapeutică, pentru ajutorul esenţial pe care îl oferă în
ameliorarea sau chiar rezolvarea
unor probleme mai mult sau mai
puţin grave de comportament.
Este demn de amintit, spre
exemplu, aportul semnificativ pe
care îl au animalele de companie
în reeducarea persoanelor aflate în
regim de detenţie. În Statele Unite,
18 închisori de minimă şi medie securitate din Ohio permit deţinuţilor
cu comportament adecvat să crească şi să educe câinii care au fost
salvaţi de pe străzi, până în momentul în care aceştia vor fi plasaţi în
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alte familii. Este considerat un privilegiu să ai un câine în penitenciar,
iar asta îi ajută pe deţinuţi să îşi
amelioreze stima de sine şi să îşi
arate compasiunea, îmbunătăţindu-şi
considerabil comportamentul.
O altă categorie de persoane
cu tulburări de comportament în societate (din motive medicale de
această dată) profită şi ea din plin
de beneficiile de a avea un animal
de companie în preajmă. Astfel, persoanele care suferă de autism îşi
ameliorează simţitor starea generală în prezenţa calmă a unui animal de companie, fapt ce le ajută
foarte mult în procesul de integrare
socială. La fel, persoanele cu diferite
afecţiuni de natură psihică sau care
suferă de un handicap fizic care le
afectează imaginea despre sine,
împiedicându-le să funcţioneze normal în societate, sunt cu un pas mai
aproape de regăsirea echilibrului interior atunci când au alături de ele
un suflet necuvântător cu care să
empatizeze.

Animalele de companie nu
judecă, nu au prejudecăţi. Ele nu
văd un braţ rupt, o cicatrice, o boală
sau o infirmitate. Vor doar să ne
ofere dragoste şi afecţiune. Şi poate
nici nu e nevoie de zeci sau poate
chiar sute de cercetări în acest
sens, ceea ce simţim atunci când
suntem în preajma animăluţelor
noastre este mai presus de orice
studiu.

Zooterapia şi România
Zooterapia este o terapie în
participaţie sau facilitată de animale (nu neapărat de companie),
fiind o metodă de tratament al
problemelor de natură psihologică,
socială sau cognitivă ale omului şi
se bazează pe interacţiunea dintre
animale (câini, cai, delfini şi unele
animale crescute în ferme) şi fiinţe
umane, ajutând procesul de reabilitare şi îmbunătăţind calitatea
vieţii persoanei. Zooterapia se
realizează în mod individual sau
colectiv, într-un spaţiu anume destinat acestei terapii sau auxiliar în
spitale, închisori, azile, orfelinate
sau alte diferite centre. Zooterapistul este un medic specialist, care
a urmat studii elaborate atât în psihologia umană, cât şi în comportamentul animalelor. Acesta trebuie să asigure atât securitatea,
cât şi bunăstarea pacientului şi a
animalelor în orice moment. Din
nefericire, România este codaşă în
ceea ce priveşte zooterapia faţă
de alte ţări în care acest domeniu
se bucură de binemeritată atenţie
şi interes.
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FAPT

Oraşul pisicilor

• Despre contemporanul Byzantion românesc
de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro
stanbul, Turcia. Pisicile se plimbă în
voie pe străzile cu
aer oriental. De la puişori de câteva
săptămâni, care abia încep să ştie
ce înseamnă lumina şi să realizeze
ce este viaţa, la pisici „cunoscătoare”, pentru care a trăi pe stradă nu
a însemnat altceva decât o maturizare timpurie, furându-le din inocenţă, din dorinţa de a face ghiduşii.
Unele sunt bine hrănite, au intrat în
graţiile proprietarilor de restaurante
şi tarabe din oraşul turistic. Altele
trebuie însă să scotocească prin
resturi. Toate au în comun, în mod
paradoxal, un sentiment neasemuit
de proprietate. Dacă nu au căminul
lor, un loc stabil în care să fie hrănite, îngrijite, adăpostite, au luat în
stăpânire oraşul. E al lor, le aparţine,
îl domină. Nici măcar cei câţiva câini
ce se plimbă parcă stânjeniţi nu au
niciun cuvânt de spus - legendarul
război între câini şi pisici e aici clar
câştigat, puterea e de partea felinelor.
Constanţa, România. Oraşul,
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se spune, cu cel mai ridicat standard de viaţă din ţară. Aglomeraţie,
temperaturi ridicate, umiditate excesivă a aerului. Pisici la tot pasul.
Spaţiul verde din zona fiecărui bloc
găzduieşte în zilele cele mai toride
întregi familii blănoase care profită
de umbra copăceilor pentru a-şi face siesta în linişte. O linişte relativă,
între claxoanele şoferilor iritaţi,
scrâşnetul neplăcut al roţilor când
şoferul opreşte, totuşi, la culoarea
roşie a semaforului. De-atâta timp,
pisicile s-au obişnuit să nu se mai

plimbe pe stradă - e prea periculos.
Se zbenguie prin parcuri, parcări,
scări de bloc.

Viaţă de felină la hotarele
Bizanţului
Se spune că, mai demult, aici
nu erau atâtea pisici. Că, fiind oraşport, au fost aduse cu vaporul şi
abandonate, apoi înmulţindu-se în
voie. Ar putea fi o fărâmă de adevăr
în această legendă, dat fiind că pisicile erau o prezenţă constantă pe
vase, prinzând şoarecii şi şobolanii
care, altfel, provocau mari pagube.
În caz de naufragiu, ele erau primele salvate. Poate că marinarii au
considerat că unele le erau de prisos. Sau poate, cunoscând şi exoticul Istanbul (numit în antichitatea
greacă Byzantion, iar apoi Constantinopol) şi existenţa populaţiei de
origine turcă din Constanţa, au dorit
să creeze o atmosferă asemănătoare şi în România. Acestea sunt, desigur, simple speculaţii. Ştim cu certitudine doar că pisici sunt multe.
Problema trebuie să fie rezolvată,
nu doar în oraşul de la ţărmul mării,
ci peste tot unde animale nevinovate suferă.
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Potrivit statisticilor, o pisică
poate avea două sau trei serii de
pui pe an, de la vârsta de 16 săptămâni, astfel că populaţia de pisici
„ale străzii” şi problemele aduse cu
sine cresc. În şapte ani, o singură
femelă şi puii ei pot produce aproximativ 420.000 de pisici! A le oferi
mâncare acestor pisici este un act
de bunătate şi generozitate, dar nu
este decât o soluţie temporară, nerecomandată. Pe lângă hrană, ele
au permanent nevoie şi de apă, fiind predispuse deshidratării, dar şi
de asistenţă veterinară. Dacă nu pot
fi asigurate vizite constante la medicul veterinar, fiecare dintre noi, în
funcţie de posibilităţi, poate lua
iniţiativa şi duce la sterilizat cel
puţin una dintre aceste pisici, mai
ales că este o procedură relativ
simplă. La masculi, castrarea este
o operaţie cu incizii atât de mici
încât nu e necesară sutură. În cazul
femelelor, sterilizarea se face supunând pisica la anestezie totală,
inofensivă însă pentru starea ei de
sănătate ulterioară; mărimea inciziei depinde şi de dimensiunile
pisicii, iar dacă medicul utilizează
fire resorbabile nu este necesară o
altă vizită la cabinet. Pisica se recuperează complet în 7-10 zile.

De ce să ne ferim,
cum să ajutăm...
Este necesară atenţia când
intrăm în contact cu pisici necunoscute. O boală gravă, de care pot fi
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afectate pisicile ce vagabondează
pe străzile oraşelor, şi care se transmite la om, este rabia, una dintre
cele mai de temut boli infecţioase.
Rabia, sau turbarea, este produsă
de un virus (care nu se transmite de la
pisică la pisică) şi afectează sistemul nervos central (creierul şi măduva spinării). Animalul bolnav îşi
pierde controlul, atacând şi muşcând fără a-i fi deloc frică de om.
Alte simptome pe lângă nelinişte şi
agresivitate sunt salivarea în exces
şi paralizia pisicii. De obicei, simptomatologia apare într-un stadiu
prea avansat al bolii, când nu se
mai poate face nimic, provocând
moartea. Viaţa lor liberă de obligaţii
nu este, aşadar, nici pe departe atât
de idilică pe cât ar putea părea: pisicile sunt firi independente, însă păstrează nevoia de afecţiune. A dormi
în scări de bloc, în cutii aruncate, pe

acoperişuri, a mânca resturi din
tomberoane şi, din când în când,
câte puţină hrană din mila unui
binevoitor, a fi tratate răutăcios de
copii neastâmpăraţi ori de adulţi ostili pur şi simplu nu e pentru ele.
Viaţa unei pisici abandonate e de
multe ori foarte scurtă, de doar doi
sau trei ani. Soluţia e simplă, cel
puţin la nivel teoretic: adopţia. La o
căutare pe internet, găsim asociaţii
al căror scop e să ajute animalele
fără stăpân. Iar dacă noi adoptăm
unul dintre ele, ei vor putea salva
încă unul de pe stradă.
Odată ce decizia a fost luată
şi pisicuţa a ajuns la tine acasă, ce
ai de făcut? Mai ales dacă ai ales
să adopţi o pisică adultă (meriţi felicitări pentru asta, şi ele, nu doar
puişorii, merită iubite) vei avea nevoie de răbdare şi blândeţe. Gândeşte-te că pisica a trecut prin multe
situaţii neplăcute, poate chiar traumatizante, care şi-au lăsat amprenta asupra personalităţii ei.
Nu te îngrijora dacă, un timp,
nu se va apropia de tine, nu va toarce şi nu ţi se va cuibări în braţe. Vorbeşte-i calm, astfel încât să capete
încredere în tine. Fă un loc doar
pentru ea, în care să nu fie deranjată, până când se obişnuieşte cu
noua casă. Nu chema din prima zi
toţi cunoscuţii să o vadă - las-o mai
întâi să se simtă în largul ei, şi
atunci îi va primi ca o adevărată
gazdă ospitalieră, acceptându-le
mângâierile şi răsplătindu-i cu un
cânt duios.
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INEDIT

Cui i-e frică de pisica neagră?

de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro
patele arcuit, ochii
verzi, pătrunzători,
ghearele ascuţite,
blana neagră zbârlită, aceasta este
imaginea care s-a constituit, începând din Evul Mediu şi până astăzi, drept cea mai cunoscută superstiţie: pisica neagră. Scuipăm în
sân şi continuăm, căci, în realitate,
istoria pisicii negre este una cu mult
mai complicată. De-a lungul timpului, pisica neagră a fost făcută răspunzătoare pentru toate relele din
lume şi unii cred că, astăzi, situaţia
politică şi economică din ţară are,
mai mult ca sigur, la origine o blestemată de pisică neagră ce a tăiat
calea cine mai ştie cui. Căci, se ştie
bine, de sute de ani pisicile negre
sunt considerate a fi nişte creaturi
misterioase, în directă legătură cu
vrăjitoria, magia neagră şi lumea
tenebrelor.

Cum a apărut superstiţia
Pisica a fost domesticită în
urmă cu aproximativ 3.500 de ani,
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în Egipt. Tot aici, pisica, indiferent
de culoare, era venerată şi chiar
protejată prin lege. Mai mult chiar,
a existat şi o zeiţă pisică (Bastet sau
Bast) care era foarte venerată în
Egiptul antic. Mai târziu, atât grecii,
cât şi romanii au preluat tradiţia
egipteană, respectând, de asemenea, pisicile. Ulterior, musulmanii au
conjugat şi ei verbul a adora atunci
când a fost vorba de pisici, căci, conform Coranului, una dintre aceste
micuţe feline l-ar fi salvat pe profetul
Mahomed de şarpe. Mai mult chiar,
în zilele noastre, în Marea Britanie sau
în Japonia, o pisică neagră care-ţi taie
calea e semn de noroc.
Evident, se naşte întrebarea:
Cum a apărut această superstiţie
atât de cunoscută, care leagă pisica
neagră de tot ce este diabolic? Istoricii pun în relaţie această mutaţie
a sentimentelor legate de pisici cu
creştinarea popoarelor nordice. Este
vorba despre perioada în care aceste populaţii erau forţate să renunţe
la credinţele lor barbare pentru a
îmbrăţişa noua credinţă, creştinismul. Or, cum s-ar fi putut face mai
bine acest lucru decât prin demo-

nizarea vechii credinţe? De exemplu, unii istorici consideră că naşterea acestei superstiţii ar coincide
cu reevaluarea (a se citi demonizarea) legendei zeiţei iubirii în mitologia nordului, zeiţa Freya. Aceasta
avea un car de luptă tras de două
pisici, care, pentru devotamentul lor,
au fost recompensate de zeiţă prin
transformarea lor în vrăjitoare. Astfel s-ar explica frenezia cu care, în
perioada inchiziţiei, mitul pisicii negre satanice s-a răspândit în toată
Europa.
O altă posibilă explicaţie pentru apariţia acestei superstiţii ar
putea fi legată de culoarea neagră,
culoare definitorie pentru vechea
lume barbară, lumea celtică şi care
a intrat într-un evident conflict cu
noua religie a Europei (a se vedea
şi cultul Madonei Negre).
Alţi istorici leagă naşterea
superstiţiei de înmulţirea exagerată
a pisicilor în oraşele supraaglomerate şi, de cele mai multe ori, insalubre ale Evului Mediu. În plus, în
jurul anului 1233, papa Gregorius
al IX-lea adoptă o poziţie oficială cu
privire la pisicile negre. El spune
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credincioşilor că diavolul, atunci
când se întâlneşte cu adepţii săi, ia
înfăţişarea unei pisici negre.

Cauză - efect
Indiferent care ar fi fost cauza
naşterii acestei superstiţii, important este că, în urma apariţiei ei,
avea să pornească o adevărată
urgie împotriva bietelor feline. Sunt
omorâte în masă, sunt aruncate de
pe zidurile cetăţilor, de multe ori
sunt schingiuite înainte de a fi
omorâte. Inchiziţia nu mai pridideşte să ardă pe rug vrăjitoare care,
de multe ori capătă acest statut
doar pentru că deţin o, evident diabolică, pisică neagră.
O poveste populară din folclorul britanic ilustrează gândirea
acelor timpuri. În anul 1560, în Lincolnshire, un tată şi fiul său au fost
îngroziţi într-o noapte fără lună de
o mică creatură, neagră ca smoala,
ce ţâşnise prin faţa lor. Au aruncat
cu pietre şi au reuşit să rănească
pisica, aceasta dispărând în zona
casei unei femei suspectate de
vrăjitorie. A doua zi, femeia a apărut
cu braţul bandajat.
Pentru oamenii acelor timpuri
nu mai era nimic de demonstrat,
era evident vorba de o vrăjitoare
care noaptea se transforma într-o
pisică neagră. Paranoia s-a generalizat şi multe femei nevinovate şi
animalele lor inofensive au fost arse
pe rug. Motivele erau diverse: un
copil cu ochii verzi prea luminoşi şi
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pătrunzători (ca ai unei pisici), o fată
prea frumoasă, o personalitate prea
precoce, toţi trebuiau sacrificaţi
pentru a nu deveni gazda vreunui
spirit, pentru a nu se transforma în
vrăjitoare şi, evident, pentru a nu
se putea deghiza în malefice pisici
negre.
Consecinţele nu s-au lăsat
aşteptate şi această prigoană
iraţională împotriva pisicilor a dus
la o creştere explozivă a numărului
de şobolani din oraşele întunecatului Ev Mediu. Rezultatul: ciuma
(şobolanul fiind principalul vector
de transmitere a bolii). Numai în
Franţa, mii de pisici au fost arse lunar până când regele Louis al XIIIlea, în anul 1630, a dat un decret
care interzicea acest obicei îngrozitor.

Inversiunea inversiunii
Treptat, ideea de a lega pisica
neagră de tot ce este diabolic s-a
estompat, ajungând chiar ca regele
Charles I al Marii Britanii să deţină
o pisică neagră despre care spunea
că-i aduce noroc. În clipa în care
pisica a murit, în urma unui accident, regele Charles ar fi spus
„Norocul meu s-a dus”. Se povesteşte că, a doua zi, el a fost acuzat
de înaltă trădare, iar, ulterior, executat. Ajungem astfel la momentul
în care, superstiţia, născută din inversiunea sentimentului de adoraţie
pe care anticii îl aveau pentru pisici,
cunoaşte ea însăşi fenomenul inversiunii, ajungând, în anumite
locuri ale lumii să capete valenţe
pozitive, în sensul că o pisică neagră
este considerată ca aducătoare de
noroc. De exemplu, astăzi, în anumite zone din Anglia, o pisică neagră
este oferită drept cadou de nuntă
pentru a aduce noroc miresei. De
asemenea, pe coasta Yorkshire din
Marea Britanie, soţiile de pescari
cred că soţii lor se vor întoarce cu
bine acasă dacă păstrează în casă
o pisică neagră.
Şi-n loc de concluzie… Având
în vedere numărul mare de secole
în care pisicile negre au fost prigonite în Europa, este absolut surprinzător cum această genă nu a
dispărut. Este poate o dovadă a faptului că pisica are nouă vieţi?
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GECKO LEOPARD

Un Gecko cum altul nu-i
de Daniel Purcaru
eci de şopârle într-o
cameră, o bibliotecă
transformată în incubator, răbdare şi multă pasiune acestea ar fi câteva dintre condiţiile
pe care trebuie să le îndeplineşti
dacă îţi doreşti să obţii un nou
morph de Gecko Leopard, adică o
nouă linie cu caracteristici specifice
de culoare şi desen.
Este şi cazul băimăreanului
Alexandru Rozsa (25 de ani), pasionat de creşterea şi înmulţirea mai
multor specii de reptile şi animat de
dorinţa de a obţine un exemplar
inedit.

„Microbul” Gecko
În urmă cu cinci ani, pasiunea
s-a contopit cu meseria şi Rozsa s-a
angajat la un pet-shop. Tot în acea
perioadă şi-a achiziţionat, din Ungaria, primul său pet „târâtor”: un
Şarpe de Porumb. Au urmat Agame
cu Barbă, cameleoni, Gecko Leopard, tarantule şi altele. Totul cu un
singur ţel, acela de a descoperi animalul pe care-l simte cel mai bine.
„Am fost într-o perioadă de teste,
doream să văd care animal mi se
potriveşte, de asta am încercat să
cresc mai multe specii. M-am oprit
la Gecko Leopard (Eublepharis macularius), o şopârlă pe care o consider şi acum cea mai potrivită pentru mine”, a explicat Rozsa.
Şi primii Gecko i-a cumpărat
tot de la crescători din Ungaria, iar
puii obţinuţi au fost donaţi unor prie-
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teni sau folosiţi la trocuri, la târgurile
de specialitate din afara României.
„În timp, am stabilit o relaţie de colaborare durabilă cu acei crescători
pe care i-am întâlnit peste graniţă.
Ne întâlnim periodic, eu le duc puii
obţinuţi şi iau de la ei animale care
cred că îmi vor folosi pe viitor la
obţinerea unei linii proprii”, a explicat Rozsa. Băimăreanul a creat şi
un blog special dedicat şopârlelor
Gecko Leopard (http://geckoleopardworld.blogspot.ro/), iar pentru
o cât mai bună popularizare a dezvoltat şi o pagină de facebook cu
acelaşi nume. Acolo expune cele
mai reuşite fotografii cu animalele
din crescătorie, ouăle şi mai apoi
puii acestora.

Incubator pentru ouă
de şopârlă
La orice specie de animal,
obţinerea unui nou morph durează
mult, necesită răbdare, experienţă
şi cunoaşterea amănunţită a caracteristicilor speciei vizate. Trebuie
căutate animale cu caractere asemănătoare, care să nu fie rude între
ele, pentru a nu apărea riscul consangvinizării.
Alexandru Rozsa selectează
de câţiva ani şopârle, atât din crescătoria proprie, cât şi din cele ale
colaboratorilor maghiari. „Acum am
17 Gecko, atât femele, cât şi masculi. Am reuşit să produc între şase
şi opt ponte pe an, fiecare pontă
constând din două ouă. Incubatorul
e producţie proprie şi are maximum
de eficienţă”, a mărturisit băimăreanul. Terariile în care vieţuiesc şopârlele sunt şi ele „handmade”, confecţionate chiar de Rozsa, din lemn,
bucăţi de pal şi sticlă. Spune că investiţia în propria crescătorie e
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destul de mare, dar că efortul este
pe deplin meritat. „Nu pot spune o
sumă exactă pe care am investit-o
în animale, terarii şi hrană. N-am
calculat niciodată, pentru că toate
acestea au fost făcute treptat. Un
Gecko poate costa de la 50 de lei
la 50 de euro, în funcţie de morph,
dar satisfacţia de a crea o linie proprie merită toţi banii”, a precizat
Alexandru Rozsa.
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Însă banii nu sunt totul, drumul până la succes este mult mai
anevoios.
„Periodic, cântăresc şi măsor
animalele pentru a monitoriza evoluţia şi a vedea dacă sunt apte sau
nu să se înmulţească. De câte ori o
femelă depune cele două ouă, le
aşez cu grijă în nisipul din incubator,
pentru că ouăle de reptile nu trebuiesc întoarse precum cele de păsări
şi sunt atent să rămână în aceeaşi
poziţie. Reglez temperatura între 26
și 31 de grade Celsius şi aştept răbdător 40-60 de zile să apară puii”,
a explicat crescătorul de Gecko Leopard.
Mâncarea şopârlelor constă
în viermi de tărâţe şi gândaci (Blaptica dubia), câte o porţie sănătoasă
la fiecare 24 de ore. Şi pentru a nu
avea o cheltuială în plus, Alexandru
Rozsa creşte şi viermi, în caserole
de plastic pline de tărâţe. Spune că
se înmulţesc uşor şi nu au nevoie
decât de două-trei frunze de salată
sau păpădie şi câteva felii de măr.
Şi toate acestea se repetă, generaţii
după generaţii, până când va obţine
morph-ul dorit.

Despre Gecko Leopard
Gecko Leopard este o
şopârlă originară din sudul Asiei
Centrale, care preferă zonele
deşertice, condiţiile de mediu din
libertate fiind cu stricteţe respectate şi în mediul captiv. Substrat
nisipos, perete de piatră, locuri
pentru a se ascunde, umiditate
scăzută, acestea sunt condiţiile
obligatoriu de îndeplinit în orice
terariu. Temperatura ridicată, necesară de altfel oricărei reptile,
este asigurată pe timpul iernii cu
ajutorul unor becuri şi încălzitoare
de sol. Şopârlele Gecko Leopard
au un colorit variat, de la gălbui,
portocaliu, gri şi maro, cu pete închise la culoare, dispuse neregulat
sau în benzi longitudinale, unele
putând avea chiar şi un colorit
tigrat. Poate creşte până la 28-30
de centimetri lungime şi poate trăi
în captivitate până la zece ani. Este
una dintre puţinele specii de
Gecko care are pleoapele mobile,
celelalte specii având doar un soi
de pleoapă imobilă, asemenea
unei lentile de contact, străvezie
şi trasă peste ochi.
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10 animale de companie
neobişnuite
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro
Bizar, curios, excentric. Trei cuvinte fără
de care nu s-ar putea forma un clasament al celor mai
neobişnuite zece animale de companie. Pentru unii este straniu, pentru alţii o mândrie să deţină un animal „cu adevărat original”.
10. Capibara (Hydrochoerus
hydrochaeris) este considerat cel
mai mare rozător din lume, cu origini în America de Sud. Corpul său

este aidoma unui butoiaş, ajungând
la 130 cm lungime şi peste 45 kg
greutate. Nu va deveni niciodată un
animal domestic în adevăratul sens
al cuvântului, motiv pentru care trebuie să îşi construiască o relaţie de
prietenie cu stăpânul său încă de
pui. Are nevoie de un spaţiu mare,
în aer liber, şi de un loc unde să
înoate. Consumă exclusiv iarbă şi
se hidratează cu multă apă proaspătă. Capibara sunt animale sociabile, dar necesită multă atenţie. În
captivitate, durata de viaţă este de
până la 12 ani.
9. Porcul pitic vietnamez (Lon
in) provine din sud-estul Asiei (îl mai
întâlnim şi astăzi în stare sălbatică
în pădurile din Vietnam şi Thailanda). Specialiştii în etologie susţin că
porcul ocupă locul patru pe scala
inteligenţei animale, fiind foarte
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apreciat ca animal de companie.
Porcii pitici pot trăi atât în spaţii închise, cât şi în aer liber. Un astfel
de exemplar e dolofan, cu greutate
între 40 kg şi 80 kg - sunt cazuri în
care burta îi ajunge la sol -, şi nostim
- pe cât e de gras, pe atât e de scurt
şi scund (are 35-45 cm înălţime).
Speranţa de viaţă este între 12 şi
30 ani.
8. Ariciul (Erinaceus europaeus) este originar din Europa.
Acest animal nocturn a fost adoptat
doar relativ recent în rândul animalelor de companie. E o fire solitară,
nu-şi caută prieteni, deci dacă vă
gândiţi să puneţi mai mulţi arici la
un loc, veţi avea nevoie de un spaţiu

foarte mare. Ţeposul are până la
15.000 de ace pe corp, un adevărat
sistem de apărare. Nu va fi niciodată domesticit complet. În captivitate, speranţa de viaţă a ariciului
este de 6-7 ani, dublă faţă de cea
din sălbăticie.
7. Sconcsul (Mephitis mephitis), vestita făptură cu reputaţie urât
mirositoare, a ajuns să fie catalogat

animal de companie cu personalitate, inteligenţă şi ingeniozitate.
Sconcşii se achiziţionează din crescătorii, toţi având glandele care
secretă acel miros caracteristic
înlăturate de la vârsta de patru-cinci
săptămâni. În captivitate trăieşte
până la 15 ani, dar în sălbăticie
90% dintre sconcşi mor în prima lor

iarnă. Hrana este formată din vegetale şi insecte - este un vânător nocturn.
6. Scorpionul imperial (Pandinus imperator) este originar din
Africa, fiind una dintre cele mai mari

specii de scorpion din lume, cu o
lungime de aproximativ 20 cm. În
captivitate, durata de viaţă atinge
5-8 ani. Hrana sa variază de la termite la şoareci mici şi şopârle, iar
veninul are o toxicitate redusă. În
ultimii ani, foarte mulţi scorpioni au
fost vânaţi pentru a fi comercializaţi
ca animale de companie, motiv pentru care azi scorpionii imperiali sunt
consideraţi o specie pe cale de
dispariţie.
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5. Agama cu barbă (Pogona
vitticeps) îşi are originile în centrul
Australiei. Vânarea sa este interzisă,
iar persoanele care doresc un astfel

de animal de companie îl pot
achiziţiona doar din crescătorii. Nu
este pretenţioasă şi nici periculoasă, fiind un animal destul de sociabil. La maturitate atinge 30-50
cm lungime, având nevoie de un
terariu destul de spaţios. Speranţa
de viaţă este de 10 ani. Hrana
constă în insecte (viermi, greieri,
cosaşi, lăcuste) şi vegetale (salată,
frunze de păpădie, fructe).

2. Salamandra Axolotl
(Ambystoma mexicanum) este un animal de companie care pare
mereu că… zâmbeşte. Larvele acestei specii eşuează în procesul lor de
metamorfoză, astfel adulţii rămân
permanent acvatici şi fără branhii,
rămânând în stadiul larvar toată
viaţa. Este inactivă ziua, când se
odihneşte pe fundul apei şi iese la
suprafaţă doar pentru a lua o gură
de aer. Are nevoie de un acvariu de
minimum 15-20 litri. Ca hrană, tinerele exemplare consumă alge, iar
cele adulte, nevertebrate acvatice.
Dacă sunt mai multe exemplare într-un acvariu, hrănirea lor este o
adevărată luptă. Această salamandră este capabilă să îşi reconstruiască integral membre sau părţi ale
corpului. Speranţa de viaţă este de
15-20 ani.
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4. Sugar Glider (Petaurus breviceps) este un mamifer marsupial
de mici dimensiuni, originar din estul şi nordul Australiei, Noua Guinee,
Arhipelagul Bismarck, fiind introdus
şi în Tasmania. Şi-a dobândit numele de la membrana specială care se
extinde de la piciorul din faţă până
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la cel din spate, permiţându-i să
planeze din copac în copac. La maturitate are 17-20 cm lungime. Este
nocturn, însă deosebit de sociabil,
de aceea are nevoie de cel puţin un
companion din aceeaşi specie şi
de… copaci (îi place să se caţere).

1. Gândacul de
Madagascar
(Gromphadorhina portentosa) este, conform părerii unora, „cel
mai scârbos animal de companie”.
Cu toate acestea, mulţi iubitori de animale de companie exotice îl consideră „un «prieten» deosebit”, deoarece nu zboară, nu muşcă şi produce
un sunet specific şi chiar simpatic,
mai ales atunci când sunt speriaţi
(de aceea mai sunt numiţi „hisseri”).
Are nevoie de un spaţiu redus, unde
să se ascundă de lumină, şi de nişte
ramuri sau beţişoare, pentru a se
căţăra - atenţie, deşi nu are aripi
este un căţărător excelent, reuşind
să urce chiar şi pe pereţii de sticlă
ai terariului. Atinge 8 cm lungime şi
trăieşte 2-3 ani, uneori chiar şi cinci
ani. Se hrăneşte cu hrană uscată
sau cu legume proaspete.

3. Broasca Pacman
(Ceratophrys) îşi are originile
în climatul temperat din America de
Sud şi este una dintre cele mai mari
specii de broască. Legenda spune
că atunci când „broasca cu coarne”
te muşcă, nu îţi dă drumul până la
apusul soarelui, iar muşcătura este
fatală. Din fericire nu este în totalitate real, broasca are o muşcătură
de intensitate medie, fără urmări
grave. Numele său vine de la apetitul de nestăpânit - mănâncă orice
mişcă şi are dimensiuni mai reduse
decât gura sa. Speranţa de viaţă
este între 10-15 ani şi este uşor de
întreţinut, hrana fiind compusă din
insecte, şoareci, peşti, reptile mici
sau chiar alte broscuţe.
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SĂRBĂTORI

Sărbători fericite şi pentru
animalele de companie!
de Olimpia Triţă
olimpia.trita@petzoom.ro
fi devreme să vorbim despre asta,
dar dacă nu o facem noi, atunci cine? Câini, pisici,
păsări, peşti, reptile, insecte, orice
animal de casă trebuie luat în considerare atunci când sărbătorile de
iarnă ne bat din nou la uşă (literal,
prin intermediul colindătorilor). Poezia, mereu emoţionantă, o ştim pe
dinafară: întoarcerea la copilărie, la
cei dragi, bucurii, spirit vibrant… Am
omis ceva? Sigur, vacanţa de sărbători! Deşi tonalitatea expresiei
este motiv de bucurie, pentru unii
înseamnă o grijă în plus: ce se va
întampla cu animalele de companie
în lipsa proprietarilor? În ultima vreme, varianta „îl lăsăm la ţară” e
depreciată, concurând cu alternative (pensiuni pentru animale, dădace sau chiar includerea prietenului necuvântător în planurile de
vacanţă). Câteva cuvinte despre
fiecare soluţie, pentru a lămuri problema „Cine-ce alege?”.

Îl laşi cu altcineva…
PENSIUNE. Puteţi avea în
vedere această posibilitate atât în
preajma sărbătorilor, cât şi
a concediului, a delegaţiilor sau chiar atunci când pur şi
simplu programul dintr-o anumită perioadă
nu vă permite să
petreceţi prea mult

timp alături de animăluţ. Astfel de
locuri sunt special amenajate pentru a asigura confortul şi siguranţa
animalelor de companie, încât chiar
şi cei mai pretenţioşi sau răsfăţaţi
(este vorba de animale, nu proprietari) se vor simţi bineveniţi. Personalul calificat, serviciile de calitate şi
dotările de ultimă generaţie îşi
aşteaptă micii clienţi pe parcursul
întregului an şi, chiar dacă nu pare
cea mai ieftină variantă, este fără
doar şi poate o alegere înţeleaptă
atunci când vine vorba de a-i asigura condiţii excelente animalului
tău. Cei care însă trebuie să vadă
ca să creadă se pot informa din timp
la cea mai apropiată pensiune de
acest gen asupra tarifelor, disponibilităţii sau regimului de supraveghere.
DĂDACĂ. Sună mai pompos
decât pare, pentru că în realitate nu
diferă cu mult faţă de o clasică
dădacă. O soluţie mai ieftină decât
cazarea la o pensiune pentru animale, supravegherea la domiciliu
este avantajoasă, având în vedere
faptul că animalul este îngrijit într-un
mediu familiar lui. În acest fel, se
va simţi mai în largul său şi va fi

mai puţin stresat. Acest detaliu trebuie discutat însă în prealabil cu
dădaca, pentru că unele persoane
preferă să aibă sub supraveghere
animalul în propria locuinţă.
CUNOŞTINŢĂ. E tot un fel de
dădacă, dar este cea mai puţin costisitoare opţiune, la care se poate
apela şi în ultimul moment. După
reguli nescrise, cel mai probabil
prietenii nu îţi vor cere bani pentru
a-ţi face acest serviciu timp de
câteva zile, aşa că poţi scăpa ieftin.
Mai mult, dacă cele două părţi s-au
cunoscut deja, va fi mai lejer atât
pentru animal, cât şi pentru amicul
tău, iar tu nu va mai trebui să-ţi faci
griji pentru nici unul dintre ei.

… sau îl iei cu tine
Dacă te decizi să călătoreşti
împreună cu animalul tău, iată ce
ar trebui să ştii. Nu îi plac drumurile
lungi, pentru că este nevoit să stea
închis în cuşcă, aşa că e de preferat
să înlocuieşti maşina, trenul sau autocarul cu avionul. Mare grijă însă
la alegerea companiei aeriene şi a
condiţiilor de zbor, pentru că diferitele rase pot avea diferite restricţii
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şi rişti să nu puteţi călători împreună. De menţionat că, pentru animale, nu se pot face rezervări on-line,
aşa că va trebui să suni pentru o
rezervare telefonică. De asemenea,
locurile rezervate pentru animale
sunt limitate, astfel că e bine să te
interesezi din timp, chiar şi pentru
zborul de întoarcere. Pe lângă lesă,
zgardă, medalion, mâncare sau jucării, nu vor lipsi din bagajul lui carnetul de sănătate şi fişa medicală
cu toate vaccinurile obligatorii impuse de ţara de destinaţie.

Sfaturi utile
Câteva indicaţii şi pentru cei
care aleg să-şi petreacă sărbătorile
acasă. În perioada sărbătorilor de
iarnă există factori de risc pentru
animale chiar şi în propria locuinţă.
Decoraţiunile, instalaţiile cu beculeţe, lumânările, zgomotele, chiar şi
mâncarea sau cadourile pot fi dăunătoare micului tău prieten.
• decoraţiunile trebuie alese
astfel încât animalele să le considere cât mai... neapetisante.
• cablurile electrice se agaţă
de mobilă sau se lipesc de perete,
la un nivel la care animalele nu pot
ajunge.
• lumânările, aprinse sau nu,
vor fi ţinute cât mai departe de raza
de acţiune a animalelor.
• utilizarea petardelor, pocnitorilor sau artificiilor îi poate deranja, aşa că evitaţi folosirea lor.
• panglicile şi fundiţele ca-

dourilor pot fi confundate cu jucării,
aşa că e bine să fie cât mai puţin la
vedere.
• ciocolată, prăjituri, şampanie - tot ce e mai bun pentru noi în
această perioadă -, pentru animale
sunt extrem de toxice şi chiar ingerarea unor cantităţi neînsemnate
poate avea urmări grave.

Sărbători liniştite
Pentru cei mai mulţi, necuvântătoarele din casă reprezintă un
membru al familiei, pe care încearcă să-l implice cât mai mult în activităţile cotidiene. Nu ne mai miră

Ce faci cu bradul
împodobit?
Pomul de iarnă reprezintă un
adevărat pericol pentru animalele de
companie, deşi acestea sunt foarte
atrase de brăduţul împodobit. Este
indicat să-l aşezaţi pe o măsuţă sau
pe un suport înalt, pentru ca animalul
să nu fie tentat să „guste” din magia
bradului de Crăciun. Acele înghiţite,
ca şi vâscul de altfel, îi pot cauza
probleme digestive. De asemenea, nu
uitaţi că dacă ceva prezintă riscul de
a fi dărâmat, cel mai probabil aşa se
va întâmpla.
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de mult imaginea căţeilor, hamsterilor sau chiar a şerpilor îmbrăcaţi în
Moş Crăciun, cadourile extravagante cumpărate animalelor de companie sau albumele de familie din
care acestea sunt nelipsite, mai
ales cu ocazia evenimentelor speciale.
Păstrând aceeaşi linie, nu trebuie să ignorăm faptul că şi animalele s-ar putea bucura de
sărbătorile de iarnă cu acelaşi entuziasm ca oamenii. Este important
să ne asigurăm ca acest sezon să
le aducă şi lor un pic de bucurie,
aşa că nu trebuie să-i izolăm de atmosfera festivă pentru a-i ţine la
distanţă şi a-i proteja. Este de dorit
chiar să le acordăm un plus de
atenţie şi să le dovedim că sunt
importanţi în viaţa noastră. Iată
câteva idei de cadouri care ar putea
să-i încânte: un nou pătuţ/acvariu,
produse de cosmetizare, jucării fanteziste, gustări împachetate specific
ocaziei, hăinuţe de iarnă, o zgardă
sau un medalion personalizat sau
cine ştie, poate chiar un prieten de
joacă nou. Şi nu uitaţi de urări, pe
care vi le facem şi noi, pentru că
ne-aţi fost alături în primul an de
viaţă: „Petzoom vă urează sărbători
fericite şi un an nou plin de împliniri!”
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CONCURS

„Eu sunt VEDETA lunii!”
• Maravet şi petzoom o premiază pe Irra, un Ciobănesc de Berna din Timişoara, cu hrană pentru o lună
La final de an, Bianca-Roxana
Pariza din Timişoara (str. Orşova nr.
18, bl. 97, ap. 11), fericita proprietară a unei femele din rasa Ciobănesc de Berna, are un motiv de satisfacţie în plus. Fotografia pe care
i-a făcut-o lui Irra of Berniland a urcat-o pe căţeluşa în vârstă de doar
patru luni, în vârful podiumului de
premiere din această lună, ea fiind
considerată de juriul format din reprezentanţi ai revistei „petzoom” ca
fiind cea mai reuşită dintre cele trimise pe adresa de e-mail a redacţiei. Bianca-Roxana Pariza a câştigat
cu această fotografie hrana necesară animalului său de companie pentru o lună. Pe locul II s-a clasat Carol, un
Basset Hound în vârstă de cinci luni,
fotografiat de stăpâna sa, Alexandra
Rozalia Micu, din Bucureşti, iar pe
locul III, India, superb exemplar de
Cane Corso care pe 24 octombrie a
împlinit doi ani şi care a fost fotografiat de stăpânul ei, Octavian
Goga, din Focşani, judeţul Vrancea).
Le mulţumim tuturor concurenţilor pentru participare (cu men-

1
2

Irra

3

Carol
ţiuni speciale pentru Marley, un metis de Ciobănesc German din Bucureşti, şi Tigris, un motănel tărcat în
vârstă de 3 ani, din Cluj-Napoca) şi,
asigurându-i de întreaga noastră
preţuire, îi invităm să persevereze
cel puţin până când vor fi declaraţi
câştigători, pentru că acest concurs
continuă şi în acest număr al revistei „petzoom”.
Poţi să câştigi şi tu un premiu
asemănător dacă trimiţi, până în 12
decembrie 2012, o singură poză cu
animalul tău de companie pe adre-

India
sa de e-mail: redactie@petzoom.ro.
Clasamentul celor mai reuşite fotografii va fi stabilit de un juriu format
din redactori ai revistei. Pozele clasate pe primele trei locuri vor fi publicate în numărul următor al revistei, iar fotografia clasată pe locul I va fi
premiată cu hrana necesară animalului de companie timp de o lună. În email, precizaţi numele şi prenumele
dumneavoastră, adresa completă,
numărul de telefon şi numele şi
vârsta animalului de companie.
Vă dorim succes!

Scrisoarea LUNII

O fidelă şi curajoasă femelă
de Ciobănesc Românesc de Bucovina este câştigătoarea premiului oferit de Maravet şi revista „petzoom”:
hrană pentru o lună. Posesoarea sa,
Clementina Cruceanu, explică de ce
Baby-iţă este un animal de companie deosebit. Iată un fragment din
scrisoarea sa: „Fapt real. Zi însorită
de toamnă, mergem la cabinetul veterinar cu Baby, ciobănescul nostru,
pentru vaccinul anual. După vaccin,
plecăm veseli spre malul Dunării
pentru o plimbare. În timp ce mergeam pe faleză, căţeaua cade brusc,
rămânând inertă pe asfaltul rece şi
gol. O luăm repede în braţe şi ne
străduim să ajungem din nou la cabinetul veterinar, pentru ajutor, însă,
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de nicăieri, o haită de câini maidanezi se năpustesc asupra noastră.
În acele clipe, cu toată forţa pe care
o mai avea, Baby a reuşit să-şi ridice
capul din braţele noastre împărţind
câteva uşoare lătrături pentru protecţia noastră, apoi a căzut din nou
în inconştienţă. Ajunşi la cabinet
problema lui Baby a fost rezolvată,
dar ce am admirat cel mai mult la
ea în acele momente a fost puterea
şi dragostea faţă de noi, care a determinat-o să ne ofere protecţie
chiar şi în acel moment critic în care
starea ei de sănătate nu era bună.
Câinele este într-adevăr cel mai bun
prieten al omului! Devotamentul
este năzuinţa unui suflet nobil de
ajunge la înălţimea unuia mai mare

decât el.”
Dacă vrei să participi şi tu la
concursul „Scrisoarea lunii”, află detaliile din talonul aferent, din pagina
94.
Succes!
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SPECIAL

iPET - Gadgeturi şi tehnologii pentru animale de companie
de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

Pet Camper

Dog-e-Minder
Dacă eşti genul care-şi uită
soacra în gară sau care uită
să-şi ia suplimentele pentru memorie, atunci cu
siguranţă vei avea nevoie de Dog-e-Minder.
Este un gadget care îţi
aminteşte de îndatoririle pe care le ai atunci când vine vorba
de petul tău. Fie el şarpe, papagal sau ponei,
Dog-e-Minder te anunţă când trebuie să-l hrăneşti, să-l îngrijeşti sau să-l plimbi. După ce
ai realizat una din acţiunile de mai sus, trebuie să apeşi
câte o tastă şi ceasul interior îţi va semnala cât timp a
trecut de la ultima masă, de exemplu, iar tu vei şti când
urmează să-ţi hrăneşti animalul. Mai are rol şi de etichetă de identiﬁcare a petului (aﬁşează numele animalului şi datele de contact ale stăpânului) şi este
disponibil în patru culori. Costă 20 de dolari şi poate ﬁ
cumpărat de pe www.dogeminder.com.

Sătul ca animalul tău de companie să-şi facă
culcuş în aşternuturile tale imaculate? Nu se simte
protejat în patul lui de pluş şi preferă o cazemată?
Soluţia ar ﬁ să-i cumperi o rulotă. Se numeşte „Pet
Camper”, nu o poţi agăţa de cârligul de la maşină, pentru că este dedicată petului tău, dar o poţi campa oriunde în casă şi îţi poţi imagina că eşti în concediu
alături de animalul tău.
Bine, dacă ţii neapărat să-ţi plimbi companionul, poţi ataşa rulotei o maşinuţă radioghidată pentru a ajunge mai repede la terenul de joacă. Este
realizată din aluminiu şi ﬁbră de sticlă şi poate ﬁ comandată de pe www.straightlinesdesign.com.

Câine electronic

Paravan pentru pudici

În cazul
în care nu-ţi mai
poţi permite să
adăposteşti un
câine sau vrei
să-i dai copilului
tău un test de
responsabilitate
înainte de adoptarea unui câine
pe care să-l îngrijească, alege
un câine electronic. Da, am ajuns în viitor şi da, poţi
avea un câine electronic. Este creat în Japonia, se
numeşte i-Sodog, are senzori de atingere, 15 motoraşe
şi un microfon. Poate înregistra 50 de comenzi, este
înzestrat cu inteligenţă artiﬁcială, care-i permite să
înveţe lucruri noi şi să-şi modiﬁce comportamentul la
cererea „stăpânului”. Câinele poate ﬁ controlat şi cu ajutorul unui smartphone, prin aplicatia Android i-Sodog.
Costă 400 de dolari şi se va lansa în 2013. Să sperăm
că nu se va hrăni cu ﬁrele electrice din casă, pentru că,
în cazul ăsta, ardeiul iute nu va mai avea niciun efect.

Există multe animale pudice care bat kilometri
pentru a-şi face nevoile şi mai sunt cele care se curăţă
excesiv în locurile bine ştiute. Pentru ele, dar şi pentru
a proteja „sensibilitatea” oamenilor, s-a inventat un fel
de… paravan pentru funduleţ, ce poate ﬁ folosit şi ca
apărătoare împotriva abuzurilor sexuale (un fel de…
antiviol). Producătorul care a venit pe piaţă cu născocirea asta s-a gândit şi la sloganul „No More Mr.
Brown Eye”. Aţi înţeles voi. Aceste paravane sunt vândute sub formă de ﬂoricică, discobol, odorizant de
maşină, inimioară, prăjiturică, zaruri, smiley face,
semn de dezastru biologic şi chiar sub formă de
insignă de şerif. Partea şi mai bună este că pot ﬁ personalizate. Se numeşte Rear Gear şi poate ﬁ comandat pe www.reargear.com. Preţul pe bucată este de 6
dolari.
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• ANUNŢURI • ANUNŢURI • ANUNŢURI • ANUNŢURI • ANUNŢURI • ANUNŢURI • ANUNŢURI •
Anunţurile persoanelor fizice sunt
publicate GRATUIT. Trimiteţi anunţul pe adresa de e-mail redactie@petzoom.ro, însoţit
de datele de identificare (nume, prenume, adresă şi nr. telefon - acestea nu vor fi publicate
în cadrul anunţului, decât dacă sunt conţinute în textul trimis de către dumneavoastră).
Anunţurile trimise fără datele de identificare solicitate nu vor fi luate în considerare.

VÂNZĂRI CÂINI
• Vând pui Amstaff cu pedigree, 2 luni, vaccinări şi deparazitări
la zi. Tel.: 0767.218.232.
• Canisa Ducipal Kennel vinde
pui de Amstaff din părinţi campioni.
Pentru mai multe informaţii: tel.
0723.436.893, www.ducipal-amstaff.ro.
• Aduc orice rasă de câini la
comandă în cel mai scurt timp posibil. Se oferă contract. Informaţii: tel.
0747.188.594, www.mydog.ro.

VÂNZĂRI PISICI
• Vindem pisoiaşi Persani, rasă
pură, cu năsuc turtit, jucăuşi, sănătoşi, dolofani, de culoare alb, crem,
tortie, gri, gri cu crem, cu părinţii vizibili. Tel. 0216.104.659.
• Vând pui albi de pisică Persană (Piteşti). Tel. 0722.640.081.

ÎMPERECHERI PISICI
• Motănel Persan superb, sănătos, jucăuş, de culoare cream-tabby,
cu ochii portocalii, în vârstă de 4 ani,
caută prinţesă de aceeaşi rasă. Tel.
0723.785.231, 0213.440.889.

SERVICII
• PET ZONE, salon toaletare
canină şi felină: Vă aşteptăm în Baia
Mare, pe str. Nicolae Bălcescu nr.
11. Servicii profesionale şi preţuri
prietenoase! Pentru programări, sunaţi la: tel. 0742.160.267.

ADOPŢII CÂINI
• CREME. Creme este o căţeluşă mix ogar englez, alb cu crem,
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cu carnet, vaccinurile şi deparazitările
la zi, bine întreţinută. Va fi de talie medie, cel mult. Iubeşte oamenii, copiii şi
se înţelege bine cu
orice companion,
chiar şi cu pisicile. Îşi doreşte de 3
luni o familie adoptivă care să o iubească aşa cum este ea, plină de
energie. Contact: 0721.223.371
(Lusiana).
• Oferim spre adopţie un
căţel comunitar, 4-5 luni, talie medie, vaccinat, deparazitat, extrem
de jucăuş. Tel. 0721.223.371 (Lusiana).

ADOPŢII PISICI
• SIRIUS. Se oferă în adopţie,
în Bucureşti, motănelul Sirius, negru, în vârstă de patru luni şi jumătate. Este
foar te afectuos, cuminte, lipicios.
Crescut în
apartament.
Deparazitat intern şi extern, vaccinat, educat la litieră, are carnet de
sănătate. Se asigură sterilizarea, la
vârsta potrivită. Mănâncă orice. Contact: 0745.183.103; adoptaunpisoi@yahoo.com (Lia).
• DOUGLAS. Disponibil pentru adopţie în Bucureşti, motănelul
Douglas, alb cu pete gri-tigrat, în
vârstă de şase
luni. Vorbăreţ,
torcăcios, activ,
energic, simpatic. Crescut în
apartament.
Este deparazitat intern şi ex-

tern, vaccinat, are carnet de sănătate, este educat la litieră. Se asigură sterilizarea, la vârsta potrivită.
Mănâncă orice. Iubeşte compania
altor pisici. Contact: 0745.183.103;
adoptaunpisoi@yahoo.com (Lia).
• PHILIPS. Motănelul Philips,
gri-tigrat, în vârstă de 4,5 luni, caută
părinţi iubitori.
Este deosebit
de cuminte, ascultător, timid,
îi place să fie
mângâiat, este
foar te afectuos. Crescut în apar tament - Bucureşti. Deparazitat intern
şi extern, vaccinat, educat la litieră,
are carnet de sănătate. Se asigură
sterilizarea, la vârsta potrivită. Contact: 0745.183.103; adoptaunpisoi@yahoo.com (Lia).
• PERLUŢA. Pisicuţa Perluţa,
albă cu pete gri-tigrată, în vârstă de
patru luni şi jumătate, aşteaptă să
fie adoptată. Este
independentă, jucăuşă, năzdrăvană,
neastâmpărată, energică. Mănâncă
orice. Are carnet
de sănătate. Este
crescută în apartament (Bucureşti).
Este deparazitată, vaccinată, sterilizată, educată la litieră. Iubeşte
compania altor pisici. Contact:
0745.183.103; adoptaunpisoi@yahoo.com (Lia).
• DUSTIN. Se oferă în adopţie motănelul Dustin, alb cu câteva
pete negre, în vârstă de 4 luni. Foarte cuminte, timid, drăgălaş,
dornic de afecţiune, drăgăstos. Crescut în
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apartament - Bucureşti. Este deparazitat intern şi extern, vaccinat,
educat la litieră, are carnet de sănătate. Se asigură sterilizarea la
vârsta potrivită. Contact: 0745.183.103;
adoptaunpisoi@yahoo.com (Lia).
• Ofer spre adopţie pisicuţe
şi motănei, rasa europeană, 2 luni.
Pentru mai multe informaţii mă puteţi contacta la c_rebegea@yahoo.com
sau la 0740.269.104, 0729.106.004.
Sunt din Iaşi.
• Pisică gri, tărcată, afectuoasă, simpatică, în vârstă de aproape 3 luni, deparazitată, vaccinată,
educată la litieră, cu carnet de
sănătate, aşteaptă să fie adoptată.
Tel. 0744.305.591, 0744.754.544.
În ﬁecare an, împărtăşim
bucuria sărbătorilor de iarnă
cu cei pe care îi preţuim.
Urăm tuturor clienţilor
şi colaboratorilor
un An Nou generos,
cu prieteni de încredere
şi împliniri pe măsura viselor!

La mulţi ani!
MARAVET

Redacţia revistei
„petzoom”
vă urează:
Sărbători fericite!

La mulţi ani!
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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 12 decembrie 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 decembrie 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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pentru cel mai bun start în viaìê
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O gDPê completê, special
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matern, pentru a întêUL protecìia
oferitê de PDPê.
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