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Ştiri din lumea animalelor de companie
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

STUDIU. Spre deosebire de
oameni, care învaţă de la vârsta de
2-3 ani să asocieze cuvintele cu
formele obiectelor, câinii le asociază
diferit, în funcţie de dimensiune şi
textură, au conchis cercetătorii de
la Universitatea din Lincoln (Marea
Britanie), în urma unui studiu publicat în „Plos One”. Ei au făcut şi o
demonstraţie în acest sens, „cobaiul” fiind Gable, un Border Collie
în vârstă de 5 ani, care a învăţat
relativ repede să înţeleagă câteva
cuvinte, identificându-le în funcţie
de alte obiecte de dimensiuni simi04
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pisică domestică dintr-un adăpost
din Montana (SUA) care a născut
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MARŢIAN. La sfârşitul anului
trecut, în Marea Britanie s-a născut
un căţel cu totul neobişnuit. Botezat
Hulk (după eroul celebrului desen
animat), căţelul avea culoarea unui
extraterestru. Micuţul din rasa Labrador avea blana de culoare…
verde. Stăpânii săi, Gayms Naomi
şi Kyle Murray, surprinşi de anomalie, au fost liniştiţi de către specialişti. Neobişnuita culoare a blănii
era produsă de amestecul lichidului
amniotic al placentei în timpul naşterii - se întâmplă, e drept, foarte
rar, ca puii de câine să se nască cu
o decolorare a blănii, fapt care nu
are repercusiuni pentru sănătatea
lor. De altfel, în câteva săptămâni,
culoarea blănii căţeluşului va deveni
una normală pentru această rasă.

www.petzoom.ro

PARTENER: revista Asociaţiei Chinologice
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Landon, „nebunul” de la Euro Dog Show

E D I TO R I A L

… a zburat vreo 21 de ore fără ca
măcar să ﬁe pasăre, a străbătut un ocean
fără ca măcar să ﬁe peşte şi a ajuns într-un
fost burg medieval, Novum Forum Siculorum
(Târgul Nou al Secuilor), fără să ﬁe nici târgoveţ, nici secui. În prima zi, a supravieţuit
cu o cafea instant, la botu’ calului - a aﬂat
expresia asta de la un citizen - şi c-o zeamă
autohtonă - probabil bună, oricum ﬁerbinte…
îi zicea „supă”.
… pe atunci, încă era convins că a venit în Europa pentru a „acoperi” Euromania, a face
un circuit al oraşelor medievale din România
şi a surprinde ceea ce alţii nu surprind la European Dog Show. Îşi imagina un weekend
plin de… câini, adică. Şi da, de castele, podgorii şi aventuri în Ţara lui Dracula.
… avea un răspuns pregătit pentru
clipa în care se va întreba, în gând, ce caută
în Târgu Mureş: „Eu am vrut să fac asta, nu
m-a obligat nimeni. Am venit din dorinţa mea, pe
banii mei…”. Şi chiar asta a făcut, a fost acolo, la Euro Dog Show 2012, „în inima României”, doar el, cu un iPhone nou şi parola
pentru contul publicaţiei americane „The New
Yorker”. Poate ar ﬁ trebuit să vă spun mai repede, în SUA, e freelancer (la noi ar ﬁ fost numit, de către cei care nu americănesc pentru a da
senzaţia că-s cosmopoliţi, liber profesionist).
… nu avea însă un răspuns pregătit la întrebarea câtorva care au auzit că e american şi
au venit să-l întrebe, curioşi: „Deci, ce câine
ai?”. Aşa că, după un moment de descumpănire, le-a spus adevărul: nu are niciun
câine, e fotograf. „Stai puţin, vrei să spui că
ai venit din America în România doar pentru
a face fotograﬁi? Trebuie să ﬁi într-adevăr
nebun!”, i-au spus curioşii, convinşi.
… numai că, de fapt, „nebunul” acela
era Landon Nordeman, un fotograf veteran al
concursurilor canine - s-a lipit de caracterizarea
asta după ce a publicat câteva imagini „văzute
altfel decât până atunci” de la Westminster
Dog Show 2010 şi 2011. El aﬁrmă doar că e
un entuziast, deşi e mai mult decât atât.
.. cum adică „mai mult”? Fotograﬁile
sale au fost publicate în cele mai de succes

Următorul număr al revistei
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ziare şi reviste („The
New Yorker”, „Washington Post”, „New
York Times”, „National Geographic”,
„Time”, „Sports Illustrated”, „Bloomberg
B u s i n e s s we e k ” ,
„Saveur”, „Smithsonian”, „The AtlanCătălin Vischi
tic Monthly” etc.), a
redactor şef
câştigat premii cu
kilogramul (printre care „Cea mai bună fotograﬁe de presă”), a fost nominalizat de către
criticii şi specialiştii americani, în 2006 şi
2009, în grupul de elită al „celor mai buni
fotograﬁ”, iar instantanee surprinse de el
sunt expuse în muzee prestigioase (Center for
Fine Art Photography, Photo Center Northwest, Akron Art Museum, Staten Island Institute of Arts and Sciences) şi în numeroase
colecţii private.
… explică tehnica prin care face o poză foarte bună, ca şi cum meritul nu-i aparţine, doar e acolo, la momentul întâmplării.
„Încep prin a simţi ritmul încă de când pornesc la drum. Fotograﬁile sunt peste tot,
sunt ca şi o lumină care te atrage să o fotograﬁezi. Ca şi oamenii, şi câinii, şi culorile, şi
momentele declaşării ţi se poziţionează singure în cadru. Postez pozele de la acest tip
de evenimente aproape în timp real, iar oamenii care le comentează, entuziasmul lor,
m-au încurajat mereu să continui, să ignor
disfuncţionalităţile cauzate de diferenţele de
fus orar, mirosul stătut al blugilor mei, durerea din genunchi şi să caut alte imagini”.
… omul acesta, Landon Nordeman
(38 de ani), care a făcut poze într-o minusculă localitate din Montana - unde a realizat
un documentar publicat în „National Geographic”, cu o nuntă la care au participat toţi
cei 300 de locuitori ai orăşelului -, dar şi în
Turcia, Cuba, Mexic, a fost în România, la
Euro Dog Show. Fără ﬁţe de vedetă, fără să
ceară privilegii organizatorilor. A venit neştiut
şi a plecat la fel, după ce s-a comportat ca
şi orice alt fotograf profesionist. Am aﬂat povestea asta şi v-am spus-o, pentru a îndrepta o particulă din universul de nedreptăţi.

va apărea în martie 2013
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2 x CACIB

Eros şi Solaris, ultimii câştigători din 2012
• Un Cane Corso Italiano şi un Shi Tzu, BIS la Craiova
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

@ Winter Blizzard
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@ Von Mordore

Î

nfiinţată în urmă cu doar
11 ani de câţiva doljeni
pasionaţi de chinologie,
Asociaţia Chinologică (ACh) Oltenia
a bifat în scurta existenţă câteva
performanţe notabile, râvnite de toţi
ceilalţi organizatori de competiţii chinologice din ţară. În 2009, Craiova
a devenit primul oraş dintr-o ţară
din Europa de Est care a găzduit
Campionatul Mondial IRO (Internationale Rettungshunde Organisation
- Federaţia Mondială a Câinilor de
Salvare), iar în 2010, ACh Oltenia a
mai bifat o premieră, organizând
prima expoziţie canină din sudul
ţării care a fost televizată în timp
real (premiera naţională fiind bifată
de sătmăreni în 2009).
În Craiova, primul CACIB a
fost organizat în 2007, la jumătatea
lunii aprilie, competiţie câştigată de
un câine din România, unul dintre
cei mai frumoşi, valoroşi şi apreciaţi
Mioritici, Bucur de Curtea Veche, din
canisa Tender Ebony din Rădăuţi
(jud. Suceava), pe atunci în vârstă
de doi ani.

•Eros şi Solaris, învingători în Cetatea Băniei

Ultimul CACIB
al anului 2012
La Craiova, competiţiile chinologice au fost translatate de pe
hipodromul din Parcul „Romanescu”
pe stadionul „Extensiv”, iar acum
au ajuns în sala mare a Centrului
Transfrontalier. Oltenii şi-au asumat
organizarea ultimului CACIB din
2012, în 10 şi 11 noiembrie, chiar
după extenuantul Euro Dog Show
de la Bucureşti.
Riscul s-a concretizat în foarte
multe abandonuri ale celor care
iniţial şi-au înscris câinii pe lista de
start a ultimei expoziţii internaţionale organizate anul trecut în România
(aproape 10% din cei 364 de câini
înscrişi nu s-au mai prezentat la
competiţie), dar preşedintele ACh
Oltenia, ţinând cont de condiţiile
date, s-a declarat mulţumit. „Prin
organizarea expoziţiilor de la Craiova, Asociaţia Chinologică Oltenia
vine în sprijinul crescătorilor şi proprietarilor de câini de rasă şi încearcă să ridice nivelul acestor expoziţii

de la an la an, ca o recunoaştere a
efortului depus de fiecare crescător
în parte în promovarea rasei căreia
şi-a dedicat viaţa. Fără aceşti crescători şi proprietari de câini de rasă,
aceste expoziţii nu ar mai exista”, a
declarat, pentru „Petzoom”, preşedintele ACh Oltenia, Sorin Tănăsie.
La ediţia 2012 a CACIB Craiova au participat câini din nouă ţări
- Franţa, Ucraina, Belarus, Rusia,
Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Serbia
şi România -, iar cei prezenţi au
recunoscut, din nou, organizarea
bună a competiţiei din „capitala”
Olteniei.
„În ultimii doi ani, am beneficiat de încrederea şi sprijinul necondiţionat al membrilor din conducerea ACh Română, cărora le mulţumim
pentru susţinere şi pe această cale,
aşa cum mulţumim echipei de secretari şi comisari de ring care, prin
profesionalismul ce l-au dovedit, au
contribuit la buna desfăşurare a
celor două expoziţii internaţionale.
Nu în ultimul rând, mulţumiri membrilor ACh Oltenia”, a mai spus preşedintele Tănăsie.
ianuarie - februarie 2013

Dacă primul CACIB organizat
în Craiova a fost câştigat de un
Ciobănesc Românesc Mioritic, Best
In Show la expoziţia de anul trecut
(când au participat 377 de câini) a
fost desemnat un frumos exemplar
din rasa Siberian Husky (Magic
Dream of Wolf Point), pe locul doi
(Reserve BIS) fiind Hamzabegicimboram Aszu, un Puli din Arad a cărui
poveste o puteţi citi în pagina 20.
Ei bine, primul CACIB, cel din
10 noiembrie, a fost dominat de
forţă, BIS fiind desemnat un câine
din Grupa 2, rasa Cane Corso Italiano: Eros de Nobil Rose (proprietar
Octavian Paul Stanciu). Eros, intrat
în cel de-al treilea an de viaţă (născut în 29 septembrie 2010), a fost
anul trecut Campion de Juniori al
României şi este considerat un exemplar promiţător, viitor campion,
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@ Winter Blizzard

Câştigătorii

ca şi părinţii săi - tatăl său este
Mefisto, din canisa italiană Del
Rosso Malpelo, iar mama sa, Timoniere Eterna. Reserve BIS a fost
aleasă „vedeta momentului” din rasele de ciobăneşti româneşti, multipla campioană Guardian Angel
Apuseni (proprietari Diana şi Sorin

Simuţiu), vicecampioană mondială
la clasa Junior la World Dog Show
Salzburg (Austria) 2012.
Ziua a doua, 11 noiembrie, a
fost diametral opusă în privinţa rasei care a dat exemplarul desemnat
Best In Show, cel mai râvnit titlu fiind câştigat de „leul tibetan” Solaris
Avis Grande Cane Elegans (proprietari Terezia şi Mircea Rusu), din canisa Rega Voise (localitatea Vladimirescu, jud. Arad). Acest mascul
alb-auriu din rasa Shi Tzu, născut
în 12 mai 2011, este campion al
României şi Serbiei. „L-am achiziţionat dintr-o canisă renumită din
Polonia, Solaris Avis - mama sa este
Solaris Avis Girl Pumilo, iar tatăl,
Golden Mari Everest Bigs Stars,
provine de la canisa Shen De Lux
din Rusia. Fiind foarte tânăr, a participat doar la opt expoziţii, toate în
2012 şi a obţinut foarte repede titlurile de campion Junior în România şi Serbia, iar apoi titlurile de
campion al României şi Serbiei - în
Serbia a mai câştigat de două ori titluri BOB (n.red., Cel Mai Bun al Rasei) şi un titlu BOG (Cel Mai Bun al
Grupei)”, a declarat, pentru „Petzoom”, proprietarul său, Mircea
Rusu. În fine, reserve BIS a fost ales
Dream Light Domino Flash, un
Staffordshire Bull Terrier (proprietari
Marinescu şi Oana şi Levente Czintos).
La final, arbitrii CACIB Craiova
2012: sârbii Anna şi Zoran Brankovic şi românii Anca Giura, Roxana
Liliana Opriş, Alin Dumitrescu şi
Vasile Papp.
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CIOBĂNESC ROMÂNESC CORB

Zbor deasupra unui cuib de Corbi

de Livia Şchiopu
livia.schiopu@petzoom.ro

M

oştenire
sacră…
„Străbunicu’, având
stână, povestea cum
se năşteau puii pe câte-o stâncă,
vara, şi după patru săptămâni căţeluşa venea cu ei la stână. Mă ştiu
din neam cu ei - când eram mic, în
zona Prahovei, tot satu’ avea Câini
Negri, şi acum au. Din totdeauna
am avut doi câini în curte - pe vremea aia se numeau Câini Negri, denumirea de Corb am dat-o noi, de
când am început să-i scoatem pe la
expoziţii”, povesteşte Sebastian Fleşieru, înveşmântat, ca şi „armata”
sa de Corbi, în iarna pogorâtă peste
Predeal.
Corbul este cea de-a patra rasă naţională de ciobănesc, cu siguranţă mai veche decât atestările din
scrierile interbelice. Sebastian Fleşieru, preşedintele Clubului Crescătorilor de Corbi, îşi aminteşte de
revista „Carpaţii” din 1934 în care
a fost prezentată o fotografie intitulată «Băiatu’», cu un Corb de pe
muntele Bătrâna, prezentat ca fiind
Ciobănesc Sein (denumit după nuanţa derivată din negru - mai exact,
maro închis -, pentru că vara blana

8

Corbului se „decolorează”, prezentând reflexii brun-roşcate, castanii).
Rasa s-a dezvoltat şi răspândit în
Carpaţii Meridionali, în judeţele Prahova, Braşov, Argeş, Dâmboviţa, dar
au fost găsite exemplare răzleţe şi
în Ardeal şi Maramureş.
Deşi cei mai mulţi Corbi pot fi
găsiţi pe munte, suficiente exemplare au fost transformate în câini de

show, vechea rasă, cu trăsături uşor
molossoide, încadrându-se în Grupa
2 FCI. Dar până la recunoaştere…

… ne ciugulesc corbii
Evidenţierea Corbilor s-a făcut relativ recent, în urmă cu patru
ani, rasa fiind recunoscută pe plan
naţional în noiembrie 2008 - pe
atunci, despre aceşti ciobăneşti negri se zicea că „seamănă cu Carpatinul de odinioară” şi s-a dorit includerea lor pe „raftul” de varietăţi ale
Mioriticilor, ulterior luându-se decizia conturării unei rase de sine
stătătoare.
De rasele autohtone de ciobăneşti (Mioritic, Carpatin, de Bucovina şi Corb) se ocupă Comisia
Naţională de Omologare a Ciobănescului Românesc, însă fiecare
rasă are cluburi naţionale, implicit
şi Corbul - Clubul Crescătorilor de
Corbi a fost fondat de 30 de iubitori
ai rasei, la sfârşitul anului 2009,
Sebastian Fleşieru fiind ales preşedinte. Acum, clubul are 130 de
membri, crescători şi proprietari de
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câini (diferenţa dintre crescător şi
proprietar: proprietarul are unul sau
mai mulţi câini, îi creşte din pasiune,
crescătorul ocupându-se de înmulţirea lor şi de evoluţia dirijată a rasei). În fiecare primăvară se organizează o expoziţie de club şi selecţie,
de obicei la Predeal, pentru că acolo
este şi sediul clubului - arbitrajele
sunt un element important în omo-
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logarea rasei şi nu de puţine ori categoria „Cel mai frumos exemplar
dintr-o rasă românească” a fost dominată de Corb.
În această evoluţie, standardul rasei reprezintă cel mai important reper, la Corb fiind elaborat în
2008, de către Sebastian Fleşieru,
însă doi ani mai târziu, Adunarea
Generală a Crescătorilor de Corbi a
modificat standardul - până la recunoaşterea provizorie acest lucru
fiind permis. Asta s-a întâmplat în
2010, când s-a observat că o mare
parte a Corbilor au o coloraţie ce
iniţial nu era specificată (de exemplu, stropituri negre pe culoarea
albă) şi care trebuia adăugată în
standard, considerându-se că reprezintă o caracteristică a rasei. De
asemenea, Ciobănescul Corb, iniţial
descris cu blana neagră în totalitate,
a primit dezlegare standardizată la
marcaje albe pe piept - frumoasă
„cravată”, mai tare decât Armani,
să ne înţelegem! - şi pe labe (la cele
anterioare până la cot, iar la posterioare, până la vârful degetelor).

Noul standard a fost conceput şi
stabilit de crescătorii din clubul
naţional şi de arbitrii internaţionali
de rasă (Petru Muntean, Anca Giura,
Daniela Radu), tot aceştia fiind cei
care au decis denumirea de azi a
rasei: Ciobănesc Românesc Corb de la roba sa de un negru lucios,
metalic, precum penajul corbului.
Pentru a primi recunoaştere
internaţională, în primă fază provizorie şi apoi definitivă, trebuie stabilite opt linii de sânge diferite - un
câine aparţinând unei linii de sânge
nu se înrudeşte deloc cu alt câine
aparţinând altei linii de sânge. Acum
România are şase linii de sânge (patru fiind în canisa lui Fleşieru), alte
două fiind în lucru, fapt care-i determină pe cei îndrăgostiţi iremediabil
de aceşti câini să spere că, în cel
mult doi ani, Federaţia Chinologică
Internaţională va acorda rasei un
număr de standard, conferindu-i
recunoaşterea provizorie.
Controversa originii raselor
canine este foarte puternică - o
scurtă incursiune internaută în do9

cumente şi imagini ne arată că, de-a
lungul timpului, multe rase au suferit modificări sensibile ochiului -,
însă Corbul nu va avea niciun fel de
deprecieri sau ajustări, asigură Sebi
Fleşieru, pentru că „nu facem câinele după desen, ci desenul după
câine”.
Corbul e folosit la paza proprietăţilor şi a turmelor de oi şi de
vite, fapt pentru care trebuie să fie
robust, dar nu foarte greoi, pentru
că, în primul rând, trebuie să parcurgă distanţe mari, iar membrele
sale trebuie să aibă o conformaţie
foarte bună pentru a-l ajuta la deplasare, motiv pentru care în arbitraje şi în standard sunt vizate angulaţiile şi aplomburile acestora.

Posibil şi foarte probabil
În munţi, montele nu sunt dirijate de ciobani, explicaţia perpetuării şi omniprezenţei Corbilor la
stână se deduce din alegerea masculului dominant, care se presupune a fi fost în majoritatea cazurilor
„Câinele Negru”. În plus, înclinaţia
ciobanilor spre frumosul şi loialul
Corb arată că aceşti câini au rămas
cei mai potriviţi pentru apărarea
mioarelor şi a stăpânilor.
Corbii sunt câini care hărţuiesc animalele de pradă, îndepăr tându-le de proprietăţi, de turme.
Practic, ei previn atacul prădătorilor
în gospodărie, ceea ce crescătorii
spun că e bine, pentru că animalu’
o dată intrat în gospodărie greu îl
mai scoţi. Acesta e motivul pentru
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care noaptea dorm la distanţă de
turmă, niciodată în mijlocul ei, pentru a percepe apariţia unui lup sau
urs. Dacă drumeţiţi sau urcaţi măcar o dată Meridionalii, veţi constata
că majoritatea bodyguarzilor blănoşi
ciobăneşti sunt negri.
Ce vă zice Sebi Fleşieru dacă
vreţi să deveniţi posesor de Ciobănesc Corb (el îl are pe Turcu de Predeal, care la 2 ani a devenit Campion al României şi desemnat de
foooarte multe ori „Cel mai frumos
ciobănesc românesc”, dar şi pe Măruţa, Haita, Boboc, Nadia, Brâncea
şi tot aşa până la… 22!). Vă zice
aşa: „Corbii sunt afectuoşi cu familia, au un temperament echilibrat,
sunt foarte iubitori de copii, păzesc
cu devotament proprietatea, nu lasă
străinii să se apropie de arealul lor.

În schimb, pe stradă sau într-o
expoziţie sunt calmi - priviţi arbitrii,
persoane complet necunoscute
pentru câine, care le verifică dentiţia
fără a fi «perforaţi»”. Dar pentru a
creşte un Corb nu trebuie doar să
iubiţi câinii, în general, ci şi să vă
gândiţi că nu-l luaţi pentru o zi sau
pentru drăgălăşenia de puf care vi
se arată în faţă la şase săptămâni
de la naştere, pentru că el creşte
maaare. Şi mai trebuie să deţineţi
şi spaţiu adecvat, cel puţin o curte,
altfel chinul va fi reciproc - aşadar,
nu în apartament!

Sănătate şi papa
Nu există boli specifice acestei rase, dar trebuie să fie deparazitat la timp, atât intern, cât şi extern,
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trebuie să fie vaccinat, mai ales cu
antirabic, pentru că este un cuţu
care-şi desfăşoară activitatea în
locuri bântuite de animale sălbatice
purtătoare de rabie. Nu au nici probleme cu clima, fac nani în nea şi
Sebi Fleşieru spune că sunt foarte
rezistenţi la boli - până în prezent
nu a avut nici un exemplar suferind
de displazie (o deteriorare a articulaţiei coxofemurale apărută în
cele mai multe cazuri în urma consangvinizărilor), ceea ce atestă faptul că populaţia de Corbi este atât
de mare, încât nu au avut loc consangvinizări.
Corbii de Predeal au în dietă
carne, dar nu de porc, deoarece
aceasta poate crea probleme serioase ficatului. Mai primesc hrană
specializată, granulată, dar şi „desert” cu zer şi mămăligă şi oase de
vită, când sunt cuminţi. Iar ei sunt
cuminţi tot timpul. Cam asta am

aflat de la Sebastian Fleşieru, şeful
uman al Corbilor, ş-apoi am tras o
şedinţă foto - cititorii nu vor pune

întrebări indiscrete despre integritatea fizică a jurnalistului ancorat
în şedinţa foto la Corb acasă.

CIOBĂNESC ALB ELVEŢIAN

SUPRAVIEŢUITOR DIN POGROMUL NAZIŞTILOR

• Incursiune în singura canisă a „lupilor albi” din România
de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

C

u toţii am văzut Ciobăneşti Germani servind
instituţii militarizate, însă această rasă a reuşit să surprindă şi cu „fratele de haită”, numit,
mai nou, Ciobănesc Alb Elveţian. Pe
hârtie sunt două rase diferite, răstălmăcite peste măsură, care au
aceleaşi gene. Acest câine ciobănesc alb a fost contestat, şi încă
mai este, de mulţi „purişti”. Unii
spun că este albinos, iar alţii chiar
pun capăt zilelor celor nou-născuţi.
Şi toată această poveste urâtă a fost
pornită de diabolicul Adolf Hitler.

Promotorul
Totul a început de la Rittmeister Max Von Stephanitz (18641936), un ofiţer de cavalerie, care,
în călătoriile sale prin Germania, a
fost fascinat de câinii oierilor. Pe atunci, pentru ciobani primau calităţile câinelui şi nu culoarea blănii,
aşa că la stâne erau acceptate exemplare de culori diverse. Totuşi, erau
preferaţi câinii de culoare albă,
deoarece se distingeau de prădătorii care atacau pe înserat. Iar
dintre toate exemplarele, cei de talie
medie excelau şi la dirijarea oilor.
Stephanitz a rămas uimit de inteligenţa şi de fidelitatea acestora şi şi-a
propus ca acest câine deosebit să
devină câinele ciobănesc al Germaniei, astfel că în anul 1891 a înce-
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put un program de selectare a exemplarelor de ciobăneşti. Principiile de
selecţie erau agilitatea şi buna coordonare în acţiuni. Câinii trebuiau
să fie protectori, cu o prezenţă şi o
înfăţişare nobile, cu caracter puternic, muşchi şi încheieturi bine dezvoltate, născuţi pentru a fi supuşi
stăpânului. La o expoziţie canină,
Stephanitz a observat un câine
excepţional, cu blană negru-brun,
care întrunea, după standardele
sale, toate calităţile ciobănescului
german ideal. Câinele purta numele
Hektor Linksrhein şi îi aparţinea lui
Friedrich Sparwasser. Ofiţerul l-a
cumpărat şi l-a rebotezat Horand
von Grafrath, acesta fiind primul
Ciobănesc German înregistrat oficial
ca rasă. Conform documentelor

vremii, câinele a fost născut de
femela Lene 156, care, paradoxal,
descindea dintr-un ciobănesc de culoare albă, născut în 1879 şi numit
Greif von Sparwasser.
În 1921, Stephanitz a publicat în cartea sa dedicată Ciobăneştilor Germani o fotografie a unuia
dintre primii ciobăneşti albi înregistraţi, Berno von der Seewise
(născut în 1913), descendent direct
al lui Horand von Grafrath, „tatăl”
acestei rase. Autorul nu avea preferinţe pentru o culoare anume a
ciobăneştilor şi chiar a dat o directivă clară, în calitate de crescător şi
de fondator al rasei, prin care spunea că un Ciobănesc German veritabil trebuie să întrunească toate
calităţile unui câine de stână foarte
muncitor, fără a ţine cont de culoarea blănii.
Ulterior, Ciobănescul German
de culoare albă a crescut în popularitate şi a fost importat de către
familii nobile din America de Nord
(de exemplu, Rockefeller), Canada
sau Mexic, devenind la fel de dorit
ca şi Ciobănescul German colorat.
Situaţia s-a schimbat când naziştii
au preluat puterea în Germania, la
începutul anilor ’30, aceştia nefiind
de acord cu principiile lui Stephanitz
referitoare la standardele rasei.
Acreditând ideea că adevăratul Ciobănesc German este cel colorat,
pentru că avea aspectul unui lup,
al unui prădător - chiar şi cancelarul
Hitler creştea Ciobăneşti Germani
(reamintiţi-vă de Blondi) şi chiar con13

cura la expoziţii canine. Urmarea
macabră a „schimbării de macaz”
constă în faptul că s-a ajuns la uciderea în masă a exemplarelor albe.
Canisele de ciobăneşti albi deţinute
de evrei au fost confiscate, puii au
fost ucişi, uneori chiar împreună cu
crescătorii, iar Stephanitz a fost
forţat să renunţe la funcţia sa de
preşedinte al clubului de Ciobăneşti
Germani, în urma ameninţării cu
condamnarea în lagărul de concentrare. Naziştii susţineau că genele
ciobănescului alb pălesc culorile
celui „veritabil” şi că sunt cauza
unor probleme de sănătate (surzime, orbire, albinism, instabilitate
mentală şi pierdere a vigorii). Rasa
a fost imediat interzisă, însă câteva
exemplare au reuşit să supravieţuiască măcelului din timpul celui
de-al doilea război mondial şi au
readus la viaţă linia germană.
Din păcate, convingerile paranoice ale lui Hitler au fost continuate şi de alţi crescători de Ciobăneşti
Germani din SUA şi Canada şi aşa
a început, în anii ’50, o altă exorcizare a ciobăneştilor albi.

Recunoaşterea
ca rasă distinctă
După multe interdicţii, descalificări din expoziţii şi diabolizări ale
rasei, excepţie de la această nebunie făcând Asociaţia Chinologică din
Marea Britanie, mulţi crescători eu-

ropeni au importat câini din SUA şi
Canada cu intenţia de a crea propriile programe de creştere a unei
rase pure, Ciobănescul German Alb
de Berna, numit şi Elveţian (menţionat în cartea lui Stephanitz, în
1921). Dar orice s-ar întâmpla, în
sângele populaţiei de ciobăneşti
albi „puri” va curge mereu sângele
Ciobănescului German colorat şi invers.
Cluburile de crescători din Eu-

ropa au fuzionat cu Berger Blanc International (BBI), clubul-părinte al
exemplarelor albe, iar în 2002, BBI
a propus FCI (Federaţia Canină Internaţională) să recunoască Ciobănescul Alb ca o rasă distinctă. Cererea a fost aprobată şi rasa este
recunoscută azi ca Berger Blanc Suisse. „Elveţienii” se adaptează oricărui mediu, nu au apetit ridicat şi
au o sănătate de fier, fără a fi predispuşi la displazie coxo-femurală
ca alte rase de talie similară (şi nici
nu suferă de albinism!).

Canisa lui Muntean
În România există o singură
canisă de Ciobăneşti Albi Elveţieni
membră a acestei asociaţii şi a FCI,
Lup Alb - canisa se află în Bucureşti
şi este membră a crescătorilor de
elită. Proprietarul canisei, Titus
Muntean, s-a îndrăgostit de noua
rasă în urmă cu 25 de ani, pe când
creştea Ciobăneşti Germani. L-a
atras mărimea exemplarelor, faptul
că pot fi dresaţi cu uşurinţă, chiar
şi de un copil, că sunt mai echilibraţi
decât orice altă rasă şi că nu au fost
modificaţi genetic timp de sute de
14
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ani - despre Ciobăneştii Germani
coloraţi se spune că le-a fost schimbat aspectul fizic şi psihic pentru a
deveni un câine utilitar şi de pază
cât mai bun.
Ciobăneştii Albi sunt extrem
de blânzi şi echilibraţi şi ştiu să-şi
apere teritoriul fără agresivitatea altor rase. Muntean a precizat pentru
„Petzoom” că aceştia sunt temperamentali, fără să fie nervoşi, fideli
faţă de membrii familiei, fără să fie
agasanţi, iar în situaţii neaşteptate
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sunt mai degrabă prudenţi decât
curioşi sau agresivi.
În canisa Lup Alb au fost importate exemplare din Germania,
Olanda, Cehia sau Danemarca şi au
plecat peste 500 de pui în peste 20
de ţări de pe trei continente. Chiar
în timpul documentării acestui articol, am fost martor la vânzarea unei
femele de opt săptămâni care va
lua drumul muntelui - toţi câinii
pleacă din canisă cu pedigree şi cip,
vaccinaţi şi cu un pachet de îngrijire

(mâncare, zgardă, vitamine etc.).
Muntean a importat pui din cele mai
bune linii, cu părinţi campioni mondiali şi europeni, iar titlurile aduse
acasă de la concursuri sunt de ordinul sutelor. De exemplu, masculul
Fram Faro von Niehuser See a obţinut titlul de campion European la
Juniori în cadrul Euro Dog Show
2012, iar alte exemplare au adus
acasă titluri de campioni europeni
la categoriile Puppy, Baby, BOB, sute
de titluri CAC, de campioni ai României şi ai multor altor ţări - practic,
cam tot ce se poate câştiga.
Acum, în canisă sunt peste
zece exemplare mature, alte şase
pe care Muntean le deţine în coproprietate, două serii de pui, din categoriile Baby şi Puppy (detalii la
adresa de internet www.lup-alb.ro).
Femelele sunt împerecheate o singură dată pe an şi sunt asistate la
naştere de un medic veterinar.
Deşi este o rasă care a avut
enorm de suferit din cauza omului,
câinii de azi sunt docili, echilibraţi,
blânzi şi extrem de docili şi dedicaţi
stăpânului. Încă un exemplu care
ne arată dragostea necondiţionată
pe care câinele o oferă omului.
15

CIOBĂNESC CAUCAZIAN

Giganţii Roşii
din Caucaz
de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro

A

malgam de arhaic şi exotic într-o regiune aflată la confluenţa bătrânei Europe cu întinsa Asie. Lingvistic,
dar şi cultural, zona mărginită de
Marea Neagră şi Marea Caspică
este unul dintre cele mai diversificate locuri. Geografic, Caucaz, această
regiune aflată la răscrucea a trei imperii şi cotropită de mai multe ori
de-a lungul timpului de nomazi face
parte din Asia, însă cultural şi istoric
e considerată deseori europeană.
Trecând însă peste disensiuni de ordin politic, mult prea dificil de rezolvat, o certitudine este că Munţii Caucaz sunt casa uneia dintre cele mai
vechi rase de moloşi (n.red., câine
de pază, mare, cu părul lung şi moale), Caucazian Ovtcharka, sau Ciobănescul Caucazian. De fapt, există
o mare varietate de câini caucazieni, în funcţie de regiunea din care
provin, însă s-a adoptat acest nume

16

pentru o singură rasă. Termenul cu
rezonanţă exotică şi, implicit, foarte
popular „Ovtcharka”, tradus prin
aparent mult prea banalul „ciobănesc”, este însă impropriu, pentru că nu
defineşte nici un câine ciobănesc
tipic, nici un companion pentru păs-

tori, ci mai degrabă un animal de
pază şi protecţie.

Origine şi istorie
Referitor la originea Ciobănescului Caucazian circulă nenumărate speculaţii, la fel ca în cazul altor
rase, drept consecinţă a lipsei unor
documente care să o ateste concret. De exemplu, chinologii din Rusia consideră că rasa provine din
Mastiff Tibetan, apărut în urmă cu
peste 2.000 de ani, bun companion
şi un câine utilitar, adus în zonele
muntoase ale Caucazului de către
popoarele asiatice migratoare. Potrivit experţilor vest-europeni însă, rasa a fost obţinută prin încrucişarea
raselor Mastiff şi Spitz (câini nordici
de turmă).
Timp de sute de ani, Ovtcharka a fost mai degrabă un uriaş tăcut, discret, extrem de puţin cunoscut în afara teritoriului al cărui
„băştinaş” este. Doar începând cu
anii ’30 ai secolului XX au fost
„scoase la lumina” Europei primele
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exemplare, în cadrul unei expoziţii
în Nürnberg (Germania), fiind atunci
numiţi în presă „Giganţii Roşii”.
Observat apoi mai îndeaproape de experţi ai armatei sovietice,
care au remarcat calităţi excepţională la această rasă, Caucazianul
a fost introdus în categoria câinilor
de serviciu, fiind folosit şi în războaie, dar şi pe timp de pace, la paza
unor obiective de importanţă militară ori economică şi chiar şi la paza deţinuţilor.
Se spune că, în sângeroasa
perioadă a celui de-al Doilea Război
Mondial, aceşti câini, folosiţi pentru
transportul răniţilor, au salvat peste
600.000 de soldaţi, au neutralizat
mai bine de 4 milioane de bombe şi
mine, au cărat provizii şi au fost instruiţi pentru a face faţă forţelor motorizate.
Imediat după război, reabilitarea rasei a devenit, prin intermediul canisei „Steaua Roşie”, o „chestiune militară”, toate exemplarele
selecţionate în acest sens provenind, conform unor directive ale
fostei URSS, din Georgia. Începând
cu anul 1950, rasa a făcut parte
din Programul de Apărare Naţională,
toate datele referitoare la Ciobănescul Caucazian fiind considerate secret militar.
În anul 1954, rasa a fost clasificată în trei tipuri de către A. P.
Mazover, supranumit „părintele chinologiei sovietice”. El a vorbit de-

spre tipul Georgian, puternic şi înalt,
în nuanţe de gri, tipul Armean, mai
scund, de culoare bej sau gri, cu pete, şi tipul Azer, cu două sub-tipuri:
de stepă (înalt, cu musculatura
plată şi păr scurt cu colorit variat)
şi montan (asemănător cu cel Georgian, dar roşcat sau arămiu, cu masca neagră). Această clasificare a
fost valabilă până în 1976, de când
toate tipurile au aceeaşi denumire
şi acelaşi standard.

Înainte de a-l cumpăra...
... este important să ştiţi despre Caucazian Ovtcharka că este un
câine de talie mare, robust. Foarte

activ, are un instinct de apărare dezvoltat, fiind neîncrezător faţă de persoanele străine. Deşi cu un psihic
echilibrat, calm, acest instinct îl poate determina să atace cu bestialitate.
În plus, nu poate fi ţinut într-un
spaţiu restrâns (în niciun caz nu în
apartament!), ci are nevoie atât de
un ţarc, cât şi de un spaţiu mare în
aer liber, unde să poată alerga în
voie. Caucazianul nu este un câine
de companie, ci are nevoie de un
„ser viciu”, de un obiectiv pe care
să îl păzească. În plus, trebuie să
fie înregistrat la poliţie, fiind inclus
în categoria a II-a de câini periculoşi,
potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 55 din
30 aprilie 2002. Potrivit acesteia,

proprietarul trebuie să fi împlinit 18
ani, să aibă capacitate deplină de
exerciţiu şi să nu fi fost condamnat
pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra persoanei. Exemplarul trebuie să fie înregistrat la Asociaţia
Chinologică Română, afiliată la
Federaţia Chinologică Internaţională, şi avertismentul „Câine periculos” inscripţionat pe o plăcuţă de
minimum 15 cm x 25 cm trebuie să
fie amplasat vizibil la intrarea în
imobil.
Mersul specific Ciobănescului
Caucazian este degajat, cu pas regulat. Trapul scurt se transformă,
de obicei, la o viteză mai mare de
deplasare într-un galop aparent
greoi. Înălţimea la greabăn este la
masculi de minim 65 cm, iar la
femele de minim 62 cm.

Crescător în devenire
Sorin Răcan din satul maramureşean Ciolt a achiziţionat anul
trecut doi Ciobăneşti Caucazieni, un
mascul şi o femelă, iar pentru a găsi
exemplare deosebite a luat legătura
cu proprietarul unei canise din Ungaria: „Mi-am dorit de mult timp un
Caucazian şi aş fi vrut să îl cumpăr
din România, însă nu am găsit decât la preţuri foarte mari. Aşa că am
ales un crescător de lângă Budapesta, de unde i-am luat pe Janna
şi Kato”. Cei doi sunt încă pui, însă
la doar nouă luni au dimensiuni im-

presionante. De o veselie molipsitoare, aleargă prin curtea ce le e
pusă la dispoziţie ori de câte ori vor
să se zbenguie.
Vorbind despre necesităţile
lor, Răcan a explicat că „în linii mari,
nu sunt pretenţioşi. Crescătorul de

unde i-am cumpărat, mi-a cerut să
le administrez zilnic calciu, pentru
dezvoltarea corectă şi armonioasă
a osaturii. De asemenea, trebuie să
aibă în permanenţă apă la dispoziţie”. Participarea la expoziţii canine cu Ovtcharka Caucazian este
un obiectiv de viitor pentru maramureşean.

Alimentaţie
Atenţia acordată şi implicarea
ciobănescului în activităţi fizice atât
de necesare pentru el nu ţin însă…
de foame. Şi pentru că proverbul
„suntem ceea ce mâncăm” nu e valabil exclusiv pentru oameni, o alimentaţie echilibrată este esenţială
pentru dezvoltarea armonioasă şi
pentru menţinerea unei sănătăţi
bune a câinelui. Animal preponderent carnivor, Ciobănescul Caucazian va „devora” alimente precum
carnea de porc, vită, pui sau oaie,
dar şi peşte dezosat. Se recomandă
18
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Câinele cu 13 denumiri
Ciobănescul Caucazian face
parte din Troika, un grup de trei
rase de câini ciobăneşti, alături de
Ciobănescul Rusesc de Sud şi
oarecum controversatul Ciobănesc
de Asia Centrală, şi mai este cunoscut sub... 13 denumiri (în
pofida acestui fapt, nu este un
câine ghinionist): Caucasian Ovcharka, Caucasian Shepherd Dog,
Kavkazskaya Ovtcharka, Caucasian, Kavkazets, Berger du Caucase, Ovtcharka, Caucasian Mountain Dog, Kawkasky Owtscharka,
Kaukasische Schaferhund, Pastore del Caucaso, Volkodav.
însă şi legume precum roşii, spanac,
cartofi fierţi şi pisaţi. Un aport corect
de aminoacizi, carbohidraţi şi proteine poate fi obţinut incluzând în
alimentaţie organe de porc şi vită,
ouă fierte, paste făinoase şi produse lactate. Oasele sunt o sursă
de importantă de calciu, dar trebuie
ca aceasta să fie fără aşchii şi cu

suficientă măduvă. Cantitatea de
hrană trebuie să fie adecvată vârstei şi nivelului de activitate al câinelui. De la şapte mese pe zi la puii
de Caucazian de patru luni, raţia
trebuie scăzută treptat până la trei
porţii pe zi la maturitate, stadiu atins
la vârsta de doi ani.
În perioada de creştere, la re-

comandarea medicului veterinar,
pot fi administrate câinelui şi suplimente nutritive: calciu, magneziu,
fier. Este important însă ca alimentaţia să fie bazată pe produse naturale, cât mai puţin tratate cu chimicale, pentru a evita efecte negative
precum alergii, boli de piele sau
constipaţie.

PULI

Pletoşii de la Iron Black, senzaţionali pe „scenă”

Claudia Marusteri photography

de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

I

ron Black te duce cu gândul
la ceva dur, muzica heavy
metal, de exemplu, însă în
cazul de faţă este vorba despre numele unei canise ce adună câteva
exemplare titrate de Ciobănesc Unguresc Puli. Câinii arădeanului Octavian Paul Draja sunt mereu în top
când vine vorba de expoziţii chinologice internaţionale. Doi dintre „pletoşii” canisei sale au luat cam toate
titlurile puse la bătaie atât în ţară,
cât şi peste hotare.
Canisa Iron Black se află la
vreo 20 de kilometri de Arad, în localitatea Cicir. Draja creşte Ciobăneşti Puli de 11 ani, fiind atras de
rezistenţa şi temperamentul echilibrat specifice rasei. Desigur, Puli
mai are un farmec aparte ce l-a ajutat să-şi câştige faima - coafura în
stil Rasta cu care l-a înzestrat mama
natură.

Origini străvechi
Ciobănescul Puli este o rasă
străveche, care se aseamănă mult cu
Terrierul Tibetan - se spune că i-ar
avea ca strămoşi pe câinii primitivi
de origine asiatică ai popoarelor no-

made care trăiau în câmpia intracarpatică. Aceşti câini de talie mare
şi medie erau folosiţi de păstorii nomazi pentru a păzi oile şi stau la originea raselor Puli, Komondor şi Kuvasz. Deci strămoşii i-au asigurat o
zestre genetică care a dăinuit, fapt
reflectat în caracterul puternic al
câinelui Puli de astăzi. Blana sa are
aceeaşi textură specială cu a exemplarelor din rasa Komondor.
Ajuns pe câmpiile ungureşti
pe timpul invaziilor nomade din se-

colul al XI-lea, ciobănescul Puli a
fost folosit drept câine de cireadă.
Câinii Puli şi Komondor au făcut tandem în munca de păstorit şi condus
turmele. Dacă aceştia din urmă erau puşi în slujbă de noapte, Puli erau paznici de zi - păstorii erau convinşi că ovinele se lasă mai uşor
conduse de câini de culoare închisă.
Ungaria şi-a pierdut din câinii
cu calităţi de conducător în timpul
secolului al XVI-lea. În timp ce rasa
a devenit din ce în ce mai rară, câinii
Puli au fost utilizaţi ca paznici la
ferme. Atunci s-a ajuns chiar şi la o
confuzie nefericită între Puli şi Pumi,
o rasă apărută prin împerecherea
primului cu ciobănescul european.
Însă câinele Puli veritabil, înzestrat
cu caracteristici speciale, a fost readus pe locul binemeritat, chiar atunci când rasa ajungea într-un moment de cotitură de către Emil
Raitsits, la începutul anilor 1900.
Rasa a fost introdusă în SUA în anul
1930, iar American Kennel Club a
recunoscut această rasă ca membră a clasei ciobăneştilor, în anul
1936.

Aszu, Campion Mondial
la Paris
Bella este primul exemplar de
ciobănesc maghiar care l-a făcut pe
arădeanul Octavian Draja să aprecieze rasa Puli, devenind şi primul
exemplar al canisei Iron Black şi impresionând chinologii în expoziţii.
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Bella a obţinut până acum aproape
orice titlu la care speră un proprietar
de câini care îşi doreşte performanţă. Femela în vârstă de 11 ani este
Campion România Cum Laude,
Campion în Serbia şi Republica
Moldova, Grand Champion Ungaria
şi câştigătoare a Cupei Europei Centrale şi de Est. În decursul anilor,
Bella a fost desemnată Best in
Show de două ori, în 2011 şi 2012,
şi Veteran Best in Show.
Ce nu a reuşit însă Bella a reuşit Aszu (Hamzabegi Cimboram, pe
numele din pedigree), cel mai valoros exemplar de Puli din ţară. Arătosul ciobănesc, acum în vârstă de
şase ani, a devenit Campion Mondial după o prezentare impecabilă
la prestigioasa expoziţie World Dog
Show Paris, din 2011. Anul trecut,
la Euro Dog Show 2012, organizat
la începutul lunii octombrie la Bucureşti, Aszu a mai câştigat un titlu
CACIB. S-ar zice că Aszu e invincibil,
având în vedere că arbitrii l-au mai
desemnat campion în patru ţări:
România, Ungaria, Serbia şi Croaţia.
Desigur, acest titrat ciobănesc a fost
desemnat Best in Show, titlul de
care avea nevoie pentru un palmares de invidiat. BIS-urile, pentru că
este vorba de două medalii, au fost
luate de Aszu la Bucureşti şi în Austria, la Wels.
Din lunga listă de succese a
celor doi campioni nu lipsesc zeci
de titluri de CAC (Câine cu Aptitudini
de Campion), BOB (Cel Mai Bun din
Rasă) şi BOG (Cel Mai Bun din Grupă). Cu atâtea reuşite, este clar că,
cel puţin la rasa lor, „pletoşii” Iron
Black nu au adversar pe măsură pe
meleagurile noastre şi cele învecinate. Campioni sunt şi Charlie şi
Anita, alţi doi ciobăneşti Puli din
canisa arădeanului.

Stil Rasta de la mama natură
Culorile recunoscute de standardul actual al Ciobăneştilor Puli
sunt alb şi gri. În ceea ce priveşte
talia au fost întâlnite în timp mai
multe varietăţi, câinii de 40-50 de
centimetri fiind folosiţi în trecut la
condus turmele. „Pletoşii” de peste
22
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50 de centimetri au fost „recrutaţi”
în poliţie. În prezent, talia acestor
ciobăneşti poate fi cuprinsă între
34 şi 44 de centimetri.
Faimoasele lor plete, ce par
încâlcite într-un stil armonios, pot
avea diferite texturi, stilul şnuruit fiind preferat de crescători. Este întâlnit şi părul de tip panglicat şi cel
încâlcit-panglicat, dar aparte este şi
aspectul exemplarelor care îşi poartă cu mândrie blana în cozi groase,
ca nişte plăci.
Oricum, imaginea acestor bulgări de păr surprinşi în fugă este
spectaculoasă. În mişcare, nenumăratele şuviţe săltăreţe îi fac să
pară cu totul şi cu totul deosebiţi.
Stilul Rastafari cu care au fost lăsaţi
de la natură se datorează felului
aparte în care cresc împreună, părul
şi subpărul.
Deşi pentru necunoscători o
asemenea podoabă pare destul de
dificil de îngrijit, în realitate nu e mare bătaie de cap cu întreţinerea.
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„Şuviţele lor trebuie curăţate, pentru
că, având o asemenea blană, adună
frunze, crengi ori alte lucruri mărunte. În afara spălării, blana nu
necesită însă o altfel de întreţinere.
Un aspect important este acela că
vara blana le ţine răcoare, astfel că
nu au mari probleme în a face faţă
căldurii”, a explicat Draja. Puli sunt
câini rezistenţi şi, în general, sănătoşi.

Pe faţă, nu pe ocolite
Crescătorul spune că Ciobăneştii Puli îşi reamintesc repede
de pornirile de câini de păstorit şi
veghe. Nu şi-au uitat orginile şi sunt
îndemânatici când ajung să îşi încerce priceperea. „Este de ajuns să
îi pui faţă în faţă cu ceea ce stă la
baza trecutului lor. Nu se lasă distraşi de zgomote şi sunt foarte
atenţi la tot ceea ce se întâmplă în
jurul lor. Nu am întâmpinat probleme cu disciplina şi m-am axat pe

dresaj pentru prezentarea la expoziţii, unde s-au descurcat întotdeauna destul de bine, dovadă fiind
toate titlurile obţinute până acum”,
spune Octavian Draja.
Aceşti câini cu plete sunt iuţi,
agili şi gata oricând să dea semnalul
de alarmă în caz de nevoie. Sunt
zburdalnici, afectuoşi şi dau dovadă
de mult devotament faţă de cei care
l-au crescut.
„Experienţa pe care o am mă
îndreptăţeşte să afirm că Puli are
un temperament echilibrat, puternic
şi rezistent. Este un excelent paznic,
care nu îşi ia duşmanii pe ocolite,
cum sunt alte rase de câini. Dacă
are ceva de «reglat» cu un potenţial
intrus, merge direct la el şi-i arată
ce poate…”, a mai explicat crescătorul arădean.
De asemenea, Puli sunt
ataşaţi de familie şi se înţeleg bine
cu copiii. Nu sunt agresivi, dar au
tendinţa de a fi suspicioşi faţă de
străini.
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AMMON

Ca un zeu egiptean,

Mult timp i-a trebuit Cristinei Cioran să se
decidă ce fel de companion
îşi doreşte, însă o dată stabilit detaliul, iubitul vedetei
de la Kanal D a cumpărat,
în secret, puiul de Jack Russell Terrier ales, fapt care a
şocat-o, dar a şi înveselit-o
pe prezentatoarea TV. Micuţul a primit un nume…
mare: Ammon, după zeul
egiptean. Aflaţi povestea lui
spusă chiar de Cristina Cioran, în exclusivitate pentru
cititorii revistei „petzoom”.

nterviu de
de Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro
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„E

ste un Jack Russell Terrier, cel
mai deştept câine, rasa cu cele mai multe premii de inteligenţă din lume. L-am
ales dintr-o canisă din Satu Mare, are tată danez şi mamă unguroaică - el ne-a plăcut cel mai
mult!”

Acum este un câine dresat sau e tot
un… independent?
Iubitul meu s-a ocupat şi se ocupă
de el din prima zi de când l-am luat
şi a început dresajul de atunci, adică de la trei luni. Face o grămadă
de giumbuşlucuri specifice şi ascultă!

tă să vin de la Kanal D, ieşim la
plimbare, eventual dormim o oră,
mâncăm, iar plimbare şi… somn.
În ce constă hrana lui?
Mănâncă doar boabe Orijen, care
sunt bio, nu are voie porc, îi mai dau
ce mănânc eu, carne de viţel, peşte,
supă, brânză, iaurt.

Ce tabieturi are Ami?
Este un căţel gălăgios?
Cum ţi-a venit ideea să îţi iei un
câine şi cum ai pus-o în aplicare?
Mie şi iubitului meu ne place foarte
mult această rasă, Jack Russell Terrier, şi ne-am gândit cam o lună
dacă să luăm sau nu un căţel. Recunosc, îmi era frică să nu roadă, să
nu strice lucruri prin casă. Într-o
seară, iubitul meu a postat pe Facebook o poză cu un Jack mic şi drăguţ. Au început să curgă comentariile,
iar el a răspuns: „L-am luat, vine poimâine!”. Am fost şocată, dar m-am
bucurat foarte tare. Aşa am aflat că
vom avea un căţel!

Dimineaţa, când ne trezim, mai întâi ne alintăm, abia după coborâm
din pat. Doarme până pe la 8.30,
când se trezeşte prietenul meu,
merge afară, mănâncă, mă aşteap-

Are o singură problemă: din momentul în care urcăm în lift şi până
în parc latră! Nu am descoperit
cauza, dar ne străduim să liniştim

Şi, până la urmă, ţi-a produs vreo
pagubă?
Din fericire nu mi-a distrus nimic
prin casă. Se joacă doar cu jucăriile
lui, roade doar oase de viţel şi atât.
În schimb, jucăriile îi rezistă foarte
puţin.
Cum te înduplecă să îl ierţi după ce
a făcut vreo năzbâtie?
Lasă capul între umeri şi urechile
pe spate, ridică ochii, mă priveşte
blând şi vinovat. Dar este foarte
cuminte, nu prea face năzbâtii, o
singură dată mi-a furat o jucărie de
pluş pe care a distrus-o şi l-am certat pentru asta. Însă la două săptămâni după ce l-am luat, a făcut o
poznă mai mare ca el, a înghiţit o
monedă de 10 bani. A trebuit să-l
operăm, a stat cu perfuzii, a fost un
moment foarte dur. Nu a avut voie
să mănânce foarte mult timp, îi
dădeam supă pasată de pui cu
seringa… A fost greu, dar a trecut.
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INTELIGENT. Atunci când îşi propune, Ami reuşeşte să îşi impresioneze
stăpâna cu calităţile lui
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ALINTAT. În pauza de publicitate a emisiunii „Draga mea prietenă”, de la Kanal D,
prezentată de Cristina Cioran şi Paula Chirilă, Ami în braţele stăpânei
efectul. Este cam greu, pentru că
aşa se exprimă el la bucurie, iar
ieşitul în parc este cea mai mare
fericire după somn.
Una dintre activităţile lui preferate
e bălăceala în cadă…
Daaa, aşa este! Îi umplu cada şi îi
dau mingea, se scufundă după ea,
scoate dopul de la cadă, se bălăceşte. Când face asta poate dura
şi o oră! În rest, mergem la mare,
unde adoră să intre în apă şi să
aducă ceea ce îi aruncăm.
Ce jucării i-ai cumpărat? Le pierde
des prin parc?
Are multe, dar nu am exagerat cu
achiziţionatul jucăriilor. Nu le pierde
deloc, le distruge! La magazin îşi

alege singur, din coşul cu jucării, ce
îşi doreşte. Îi place să ascundă jucăriile în cuvertura de pe canapea,
ca să „sape” după ele. E foarte
haios!

Ami este foarte curios, el nu concepe să nu verifice totul, aşa că el
a mirosit-o, ea l-a pupat şi gata!

Pe cine recunoaşte drept stăpân,
pe tine sau pe prietenul tău?

Din fericire nu avem nevoie de nimic din toate astea, Ami are părul
scurt, iar Roxana este „comunitară”
şi e destul de mică acum. Îi perii eu
cu periile speciale, atât.

Am decis că prietenul meu este
stăpânul, eu sunt… bona permanentă!
De ceva vreme, Ami nu mai este singurul patruped din locuinţă. În ce
împrejurări a devenit colocatar cu o
pisică?
Ne doream foarte mult şi o pisică,
mai bine zis un motănel. Am făcut
o filmare la un petshop şi am zis că
dacă găsesc pisicuţa care îl acceptă
pe Ami, o iau. Aşa a intrat în viaţa
noastră. Am vrut să aibă un nume
normal, nu nume de pisică, aşa că
am ales numele pe care nu îl asociem cu prea multe prietene: Roxana.
Care a fost prima reacţie a lui Ami
când a văzut-o?
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Îi duci la cosmetică, la coafor?

Care dintre cei doi este mai inteligent?
Ami este zeul! Este atât de deştept
încât ne impresionează de fiecare
dată când ne demonstrează asta.
Cum este convieţuirea cu ei şi ce
faci atunci când îţi doreşti să ai un
moment de linişte acasă?
Se joacă mai tot timpul, se aleargă
prin casă. Dacă vreau linişte, le distrag atenţia, agit punga cu boabe
sau le arunc o jucărie. Noi zicem că
Ami e mai mult pisică pentru că stă
la mângâiat şi zici că toarce, nu
roade prin casă, iar Roxana pare
mai mult căţel; nu latră, dar mârâie,
roade, fură mâncare etc.
ianuarie - februarie 2013
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CÂINI UTILITARI

Echipa K9

• Câinii care salvează vieţi se antrenează în vestul ţării
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

T

oată echipa pe baricade! Voluntarii şi-au pregătit echipamentele de
intervenţie şi au pornit împreună cu
partenerii lor, câinii de salvare, la
locul accidentului. Fiecare secundă
contează şi e nevoie de vigilenţă,
pentru că sub dărâmături ar mai
putea exista victime. Un lătrat insistent atenţionează că cineva are
mare nevoie de ajutor. O nouă operaţiune se termină cu bine. Bella, o
căţeluşă „licenţiată” în acţiuni de
salvare în zone calamitate a devenit
din nou eroină.
Agilitatea, rezistenţa şi stăruinţa sunt atributele de căpătâi ale
câinilor salvatori. Aceştia sunt instruiţi să treacă prin foc, să sară de
la înălţimi şi să se strecoare prin cele mai periculoase locuri. Au diplome de agenţi specializaţi pentru
situaţii de urgenţă şi le-a fost încredinţată o responsabilitate mare,
căutarea celor aflaţi în suferinţă.

Vorbim despre echipa de cercetare
canină K9 a asociaţiei Rescue.

Voluntariat pentru viaţă
Cei care denaturează ideea
de voluntariat considerându-l un
clişeu, ori cei care cred că în ţara
noastră acest domeniu este deficitar se înşeală amarnic. Un proiect
amplu, bazat pe acest concept, demonstrează contrariul. Câţiva oameni pasionaţi de sporturi extreme,
iubitori de animale şi însufleţiţi de
dorinţa de a dezvolta un spirit civic
nou au pus bazele asociaţiei ASVRescue în vestul ţării. Timiş este
lider în acest proiect ambiţios, pentru că aici s-a dat deja start. Următorul judeţ în care vor opera formaţiuni de salvare pentru situaţii de
urgenţă este Arad, aici fiind în plină
derulare procedurile de înfiinţare a
asociaţiei. Intenţia înfiinţării unui
punct ASV-Rescue există şi pentru
Bihor.
„ASV-Rescue nu face concurenţă serviciilor statului, ci urmăreşte să colaboreze cu acestea”,
spune din capul locului Cezar Nico-

lau, unul dintre membrii fondatori
ai ASV-Rescue Arad, o asociaţie nonprofit bazată pe voluntariat şi orientată spre salvarea de vieţi omeneşti,
salvarea de animale, bunuri, cât şi
spre ajutorarea fără discriminare a
celor aflaţi în nevoie.
Spectrul de activităţi pe care
asociaţia îl propune este vast, fiind
prevăzute şi acţiuni de prevenire şi
educare în situaţii de urgenţă. „Asociaţia a fost înfiinţată ca o necesitate umanitară şi de utilitate de
către un grup de iniţiativă, specializat în diferite tipuri de activităţi:
alpinism, paraşutism, scufundări,
radio-comunicaţii şi internet, dresaj
de câini şi de cai, voluntari capabili
să intervină în situaţii de urgenţă
cu luciditate. Societatea trebuie capacitată să înţeleagă importanţa
voluntariatului şi să reacţioneze
constructiv în anumite situaţii critice”, susţine Nicolau.

Strategia echipelor
Strategia ASV-Rescue este
concepută după model străin, iar
voluntarii au atribuţii bine stabilite,
ianuarie - februarie 2013

în funcţie de cunoştinţe, pregătire
şi abilităţi. Iniţiatorii spun că, pentru
a intra în formaţiunile de salvare,
trebuie să ai voinţă, îndemânare şi,
mai ales, să fii altruist. Niciun voluntar nu va fi însă cooptat până nu va
face un curs de specializare pentru
situaţii de urgenţă.
Cum totul funcţionează pe
principiul voluntariatului, echipamentele de intervenţie sunt proprietate personală. Asociaţia este constituită din mai multe echipe operative,
pregătite în funcţie de specificul
situaţiilor de urgenţă. Operaţiunile
pot fi preluate de echipa canină de
cercetare, echipa alpină, echipa
aero, echipa hipo şi echipa de inter venţie pe apă. Asociaţia organizează acţiuni de caritate pentru
persoane nevoiaşe şi copii cu dizabilităţi.
La Timişoara, temerarii patrupezi ai ASV-Rescue sunt adevăraţi
agenţi de intervenţie, capabili însă
să facă ceea ce omul nu poate. Şef
de echipă e ciobănescul german
Bella, în vârstă de 5 ani, iar pe urmele ei calcă masculul din aceeaşi
rasă Gero, acum în curs de specializare. În perioada de pregătire
se află şi Agata, o femelă de Brac
German, Tasha - Labrador Retriever
- şi Chelsea - Golden Retriever.
În plus, echipa K9 este printre
puţinele din ţară care se pregăteşte
pentru participarea la acţiuni uma-

ianuarie - februarie 2013

nitare internaţionale. De asemenea,
iniţiatorii asociaţiei susţin că în
curând, pentru prima dată în România, câinii de salvare şi caii vor
forma o echipă cu acte în regulă:
echipa hipo-canină.

face în decoruri neprimitoare, unde
cuvântul confort nu există. Locurile
unde se pregătesc Bella, Agata,
Tasha, Gero şi Chelsea încearcă să

Antrenaţi pentru dezastre
Înzestraţi cu bagaj genetic
bun, câinii de salvare ai Rescue TM
se perfecţionează prin multă muncă. În timp ce alte patrupede sunt
pregătite pentru expoziţii de frumuseţe ori sunt răsfăţate de stăpânii lor, câinii agenţi de intervenţie
sunt instruiţi pentru a salva vieţi în
condiţii extreme. Antrenamentul se

reconstituie situaţii ale realităţii,
uneori crude: clădiri lăsate în paragină, dărâmături, râpe abrupte.
„Primul pas spre perfecţionarea câinilor de salvare, desigur după
socializare, este predresajul, unul
specializat. Prima etapă este subordonarea, iar mai apoi se învaţă
dexteritatea şi luarea unei piste de
miros. La această ultimă etapă, predresajul se face în diferite zone, în
păduri, pe cursuri de apă, la dărâmături şi aşa mai departe”, a declarat Eugen Szenasi, membru fondator al ASV Rescue Timiş.
Câinii au fost obişnuiţi cu
diferite zgomote puternice şi cu
agitaţie, astfel că o eventuală explozie nu i-ar speria. Sunt înzestraţi,
însă, de la natură cu capacitatea de
a percepe sunete cu o frecvenţă
mult mai înaltă decât limita suportată de urechea umană, la fel
cum şi mirosul este mult mai dez29

voltat decât la om. Agenţii patrupezi
nu trebuie să se lase distraşi de
ceea ce se întâmplă în jurul lor, ci
să răspundă prompt comenzilor
date de voluntari. În timpul antrenamentelor ce cuprind o serie de
exerciţii, câinii învaţă să reacţioneze
rapid şi să fie perseverenţi.

Diplomă de patruped
salvator
Toţi câinii pregătiţi de ASV au
abilitatea de a ajunge în locurile
greu accesibile omului. Prin specificul rasei, însă, femela Labrador
Tasha tinde să devină specialistă în
intervenţiile pe apă, în timp ce Bella
e neîntrecută la operaţiunile terestre de căutare - câinii sunt instruiţi
pe segmente de activitate, iar cunoştinţele lor vor trebui testate, pentru ca mai apoi să fie recunoscute
prin atestate oficiale.
Examenele sunt exigente,
evoluţia patrupedelor fiind notată
cu calificative. „Câinele este vioara
întâi în intervenţia în situaţii de
urgenţă, astfel că, pentru activitatea
pe care noi ne-am propus-o, aceştia
trebuie să primească la testări cele
mai bune calificative. De exemplu,
Bella are atestat în operaţiuni de
căutare în zone împădurite şi dărâmături”, explică Eugen Szenasi.
Perfecţionarea în operaţiuni de intervenţie presupune antrenamente
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individuale zilnice, dar şi în echipă,
de câteva ori pe săptămână.
Până acum, echipa K9 a ASVRescue a participat la mai multe

• Membrii iniţiatori ai Asociaţiei
Salvatorilor Voluntari Rescue sunt
Eugen Szenasi, Cezar Nicolau,
Dobrity Adrian, Ciprian Oltean şi
Dorin Ile.
exerciţii de alarmare pentru cutremur şi incendiu, în cadrul cărora s-au
făcut evacuări de persoane. La
operaţiuni, câinii sunt dotaţi cu un
ham special, în care se găseşte o
lanternă. La gât, temerarii pe patru

labe au zgărzi speciale care emit
lumină intermitentă, pentru a se
face observaţi. Cu un efort financiar,
iniţiatorii ASV Rescue doresc să le
achiziţioneze bravilor câini de salvare botoşei protectori împotriva
substanţelor chimice ori a altor factori dăunători de pe sol.

Bella, o sclipire
în ochii copiilor
Bella nu e doar specialistă în
operaţiuni de salvare, ci şi terapeut
pentru persoanele cu dizabilităţi, în
special pentru copii. Zooterapia
asistată este o metodă neconvenţională care şi-a demonstrat beneficiile în dezvoltarea capacităţilor
motorii ale persoanelor bolnave, dar
şi în dezvoltarea laturii emoţionale
şi îmbunătăţirea comunicării cu cei
din jur.
„Bella are atestat în terapie
asistată cu animale. Mergem săptămânal la centre de persoane cu
handicap, pentru zooterapie. Este
copleşitor să vezi un copil imobilizat
în cărucior care, cu ajutorul câinelui,
începe să aibă reacţii de mişcare
mai bune. Pe chipul copiilor se citeşte bucurie atunci când o primesc
pe Bella”, a explicat Eugen Szenasi.
La ASV Rescue Arad se pregătesc pentru operaţiuni de intervenţie în situaţii de urgenţă Tresi
şi Reea, doi Ciobăneşti Belgieni (Malinois).
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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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DRESAJ CANIN

Trei greşeli
fundamentale
de Doris Savu
doris.savu@petzoom.ro

D

resajul unui câine necesită multă răbdare şi
perseverenţă. Studiul
psihologiei canine a revoluţionat
atât percepţia noastră asupra câinelui, cât şi modalităţile de dresaj,
în ultimii ani obţinându-se rezultate
uimitoare. În procesul de dresaj, comunicarea este esenţială, câinele
fiind foarte receptiv la aşteptările
stăpânului său. Acesta trebuie să
fie consecvent şi coerent cu sine
însuşi în ceea ce priveşte stabilirea
normelor de conduită ale câinelui.
Este preferabil ca dresajul să înceapă de timpuriu, însă niciodată nu
este prea târziu pentru reeducarea
câinelui dumneavoastră. Mediul său
de viaţă şi relaţia stabilită cu stăpânul său va induce câinelui un anumit comportament. Multe din manifestările câinelui nu sunt neapărat
ereditare.
Relaţia dintre dumneavostră
şi câinele de companie trebuie bazată pe înţelegere reciprocă, afecţiune, sentimentul datoriei şi al responsabilităţii.
Dresajul câinelui reprezintă
procesul prin care un câine este
învăţat să realizeze anumite comenzi, pe care este antrenat să le
înţeleagă. Acest proces este
consecvent etapelor
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de predresaj şi socializare. Câinele
poate fi dresat pentru disciplină
(dresajul de companie), pentru pază
şi protecţie (doar după finalizarea
programului de dresaj pentru companie) sau pentru doggie-sitting (în
cazul celor care nu dispun de suficient timp pentru a-l petrece alături
de câinele lor). Cei care doresc o
anumită reacţie din partea câinelui
şi nu reuşesc să i-o provoace se întreabă adesea unde, când, cum şi
de ce greşesc. De fapt, ei fac mai
multe erori în ceea ce priveşte dresajul câinelui, dintre care trei sunt
fundamentale:
1. A nu şti cu siguranţă ceea
ce doreşti de la acel câine şi
postularea unor reguli contrare
şi contradictorii, care îi vor induce câinelui o stare de confuzie
şi perplexitate. În consecinţă, nu
vă aşteptati ca acesta sa răspundă favorabil!
2. A nu ţine cont de caracteristicile native specifice
câinelui şi a-i aplica un dresaj
inadecvat felului său de a fi
va duce în final la un dresaj ratat. Nu puteţi să-i cereţi

unui bichon să vă apere gospodăria,
să ţineţi un husky siberian singur
sau să privaţi un beaucheron de libertatea de mişcare! Fiecare câine
este diferit şi ceea ce este valabil
pentru unul nu este obligatoriu să
funcţioneze şi în cazul altuia.
3. A obliga câinele să răspundă anumitor comenzi în modul
dorit de dumneavoastră este o acţiune greşită. Exerciţiile de dresaj
trebuie să-i facă plăcere câinelui.
Executarea lor nu trebuie indusă forţat! Tensiunea stăpânului este resimţită de către câine.

Sfaturile specialiştilor
Pentru un dresaj superior din
punct de vedere calitativ, reţine că
orice spui în preajma câinelui şi fiecare reacţie comportamentală a ta
este percepută de acesta ca parte
din dresaj!
Câinii au nevoie să dobândească încredere în stăpânul lor, nu
să-i execute comenzile de frică.
Dacă în procesul de subordonare a
câinelui tău - întrucât tu reprezinţi
o autoritate - utilizezi forţa, vei
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obţine un câine poate ascultător,
dar în nici un caz un prieten. Jocul
constituie o parte importantă în procesul de dresaj. Prin intermediul
jocului şi manifestându-şi dorinţa
de cunoaştere, câinele îşi va forma
reflexe care ulterior te vor avantaja.
De asemenea, câinele trebuie recompensat de fiecare dată când
face un exerciţiu corect. Încheie
fiecare lecţie de dresaj astfel încât
acesta să-şi dorească să repete
exerciţiile realizate! Consolidarea
procesului de dresaj se realizează
prin acţiuni repetate, ritmice, continue şi progresive.
În ceea ce priveşte dresarea
câinelui de companie, specialiştii
menţionează următoarele aspecte
principale:
a) preluarea comenzilor de
către stăpân, dresorul nefiind responsabil de modul prin care dumneavoastră vă puteţi controla câinele;
b) fixarea comenzilor: implică
dresarea în condiţii de stres şi presupune realizarea de către câine
doar a comenzilor date de către
conducător;

ianuarie - februarie 2013

c) atenţia: captarea interesului câinelui reprezintă primul pas în
procesul de educare al acestuia;
d) motivarea pozitivă: este tot
ceea ce câinele apreciază. Acesta
trebuie recompensat imediat pentru
fiecare comandă executată conform
cerinţelor. Câinele va răspunde pozitiv o dată ce nevoile sale fiziologice,
afective şi dorinţa sa de cunoaştere
vor fi satisfăcute.

e) testarea aptitudinilor: este
prima şi cea mai importantă parte
a procesului de dresaj. Prin această
testare se stabileşte receptivitatea
şi capacitatea de învăţare a câinelui, precum şi tehnicile şi stimulii
care trebuie folosiţi în perioada de
educare.
Aşadar, vrei un câine cu care
să poţi ieşi pe stradă fără să te tragă
în lesă în toate părţile, care nu va
mai lătra încontinuu, ci numai la comandă, pe care să-l înveţi să respecte comenzile de bază de fiecare
dată când i le dai, care să rămână
să te aştepte, fără să ştie unde eşti,
care să-ţi fie loial, să te protejeze
etc.? Prin dresarea corectă a câinelui de companie veţi reuşi să stabiliţi o cale de comunicare, înţelegere şi respect reciproc. În plus, un
dresaj bine realizat vă ajută să stabiliţi o legătură mai strânsă cu câinele dumneavoastră. Pentru această vieţuitoare, beneficiile dresajului
sunt: asumarea auto-controlului,
stimularea mentală a câinelui, dezvoltarea dorinţei de cunoaştere, dăruirea sentimentului plăcut de apartenenţă, precum şi îmbunătăţirea
comportamentului partenerului
canin.
Nu uitaţi că un câine educat
este un câine responsabil şi fericit,
acesta având mai puţine restricţii şi
beneficiind de mai multă libertate
şi încredere din partea dumneavoastră.
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SFATUL MEDICULUI

Tratarea afecţiunilor hepatice la câine
de dr. Weisz Levente
weisz.levente@petzoom.ro

I

ndiferent că vorbim de oameni sau de câini, ficatul
este unicul organ care are
capacitate de regenerare aproape
totală. Din acest considerent, dacă
este depistată precoce şi este aplicat un tratament corespunzător,
aproape orice afecţiune a ficatului
la câini se poate vindeca. Însă eficacitatea oricărui tratament depinde,
desigur, de cauza primară care a indus afecţiunea hepatică.
Principalele obiective în tratarea afecţiunilor hepatice constau
în minimalizarea efectului negativ
al factorilor care au indus boala,
proces realizat prin eliminarea toxinelor hepatice, reducerea eliberării
de radicali liberi, prevenirea şi controlul disfuncţiilor hepatice - toate
aceste principii se rezumă la tratarea cauzelor principale şi la susţinerea unei bune funcţionări a ficatului. Dacă toate aceste principii
terapeutice sunt îndeplinite, sunt
şanse ca ficatul să se regenereze
în proporţie foarte mare.
Afecţiunile hepatice la câini
sunt foarte variate, putând fi dobân-
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dite (produse de factori necunoscuţi, de ingestia unor medicamente
sau a unor toxine), însă de cele mai
multe ori ele sunt tulburări cronice,
de unde şi denumirea lor comună
de „hepatită cronică”, termen ce descrie o serie de tulburări cu caracteristici similare ca istoric, semne
clinice şi anamneză. Hepatitele cronice sunt destul de des întâlnite la

rasele Bedlington Terrier, Pincher,
Dobermann, West Highland White
Terrier şi la Dalmaţian.

Dieta
Opţiunile de tratament al afecţiunilor hepatice includ produse
nutraceutice (administrate conform
prescrierii medicului veterinar), plimbarea zilnică a câinelui, proceduri
chirurgicale (unde este cazul) şi o
dietă specifică. Dieta trebuie să asigure necesarul de nutrienţi şi de
aport caloric al câinelui, factori indispensabili pentru asigurarea regenerării ficatului şi pentru evitarea
efectelor unei eventuale implicări
encefalopatice. De asemenea, orice
dietă trebuie să conţină componente extrem de uşor digerabile, de
foar te bună calitate, cu cantitatea
de proteină mai redusă, pentru a
reduce activitatea metabolică a ficatului. Dieta administrată trebuie
să fie foarte bine echilibrată în carbohidraţi, vitamine, minerale şi proteine uşor digerabile.
În tratamentul afecţiunilor hepatice trebuie avut în vedere tipul
de afectare a ficatului. Astfel, există
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afecţiuni hepatice fără implicare
encefalopatică (cele mai multe dintre ele) şi afecţiuni hepatice cu implicare encefalopatică (Purina Veterinary Diets oferă formule dietetice
pentru fiecare categorie).
Dieta nutriţională prezintă o
serie de beneficii pentru câinii cu
afecţiuni hepatice, printre cele mai
importante fiind: restricţia de grăsimi (facilitează digestia, întrucât,
adesea, la câinii cu afecţiuni hepatice, digestia grăsimilor este afectată); digestibilitate ridicată (ajută la
susţinerea funcţiei ficatului prin reducerea efortului depus de acest
organ); suplimentul de antioxidanţi
(ajută la reducerea distrugerii celulelor); concentraţie redusă a cuprului în dietă (ajută la contracararea
acumulării cuprului în ficat, care
apare la unii câini cu boli hepatice).
Purina Veterinary Diets Canine EN
prezintă toate caracteristicile enumerate, reprezentând dieta ideală
care ajută la susţinerea câinilor cu
afecţiuni hepatice fără implicare
encefalopatică.
Câinilor care prezintă un şunt
hepatic şi la care toxinele se acumulează în sânge afectându-le creierul le este recomandată o formă
diferită de dietă de susţinere: Purina
Veterinary Diets Canine NF. În timp
ce în cele mai multe cazuri de afecţiuni hepatice restricţia de proteine
nu este recomandată, în această
boală care afectează creierul, toxinele provin tocmai din degradarea
proteinelor.
De aceea, hrănirea cu o dietă
cu un conţinut moderat de proteine
(cum ar fi PVD Canine NF) poate
ajuta în controlul acestui tip de afecţiune. Cu PVD Canine EN şi PVD Canine NF puteţi fi sigur că îi asiguraţi
câinelui dumneavoastră dieta care
îi oferă nutriţia optimă.
Formulele Purina Veterinary
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Diets sunt susţinute de cercetări
ample, iar cele mai recente descoperiri nutriţionale sunt înglobate în
reţete pentru a vă oferi unele dintre
cele mai inovatoare şi eficiente formule.

Medicaţia
În ceea ce priveşte tratamentul medicamentos, pentru susţinerea regenerării hepatice sunt indispensabile vitaminele E şi C, S-Adenozil
L-metionina şi silibina, cele patru
componente ajutând la menţinerea
şi creşterea nivelurilor de antioxidanţi esenţiali, care rezolvă disfuncţiile hepatice.
După ce medicul veterinar a
diagnosticat un câine cu afecţiuni
hepatice, se recomandă administrarea de Samylin, un produs nutraceutic fabricat de firma engleză
Vet-Plus, ce are rolul de menţinere
a stării de sănătate a ficatului - produsul se găseşte în trei forme: pentru câini de talie mică, medie sau
mare. Samylin conţine toate „ingredientele cheie” necesare în tratamentul unei afecţiuni hepatice - denumirea de „ingredient cheie” vine
din faptul că S-Adenozil L-metionina
este un precursor natural al glutationului, acesta din urmă fiind un

antioxidant important în procesul de
detoxifiere, care intervine în multiplicarea celulară şi sinteza proteică,
reduce inflamaţia şi îmbunătăţeşte
efectul analgezic, intervenind în regenerarea hepatocitelor. Suplimentând administrarea acestui ingredient, creştem direct nivelul plasmatic
de glutation.
Silibina este componenta biologică cea mai activă a Silimarinei.
Acest ingredient acţionează pentru
eliminarea radicalilor liberi, prin stimularea sintezei proteice intervine
în regenerarea hepatocitară. Pentru
a creşte biodisponibilitatea acestuia
a fost conjugat în Silyphos. La rândul ei, vitamina E asigură protecţia
celulară, fiind un antioxidant al lipidelor şi acţionând foarte bine în
combinaţie cu vitamina C, care are
un rol antioxidant important. Totodată, Silyphos intervine în metabolizarea medicamentelor şi susţine
activitatea vitaminei E, jucând rolul
de „reciclator” al vitaminei E. Administrarea tabletelor se face conform
tabelului de mai jos.
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STERILIZARE

Puţin rău şi mult mai bine
• Despre sterilizare, păreri din târg şi opinia expertului
de Anca Zoe Georgescu
anca.georgescu@petzoom.ro

D

espre sterilizarea animalelor de companie
multă lume ştie puţine
şi puţină lume ştie ce trebuie. De
cele mai multe ori, proprietarii întrebaţi spun că nu-şi operează câinele
pentru că le e milă. Specialiştii le
răspund că le va fi mai milă când
câinele va face cancer sau - o variantă mai senină - va face atâţia pui
pe care nu-i vrea nimeni, încât mila
de-nceput se va-nmulţi cu numărul
de orfani, rezultând cantităţi de milă
inutile şi greu de dus.
Din ce în ce mai puţini, totuşi
încă prea mulţi, spun că pe animal
„aşa l-a lăsat Dumnezeu”, deci ar fi
o greşeală să te bagi cu bisturiul în
treburile sfinte. Curios, totuşi, că nu
suntem la fel de îndumnezeiţi când
ucidem - uman, prin eutanasiere
sau la fel de uman, prin strângere de
gât sau înecare - mii de câini, pui
sau adulţi. O facem în forme instituţionalizate, adică în odioase centre de ecarisaj sau în forme particulare, nicicând pedepsite ca infracţiuni.
Oricum, o industrie românească celebră în lume.
La toate zbaterile astea răspunde un specialist. Adina Feher e
un medic veterinar care, la Cluj, are

Adina Feher în timpul unui maraton de sterilizări pus la cale
de o organizaţie neguvernamentală din Cluj-Napoca
o reputaţie impresionantă, mai ales
pentru vârsta ei, verde crud. Cum a
căpătat această reputaţie am înţeles cel mai bine atunci când am
primit în grijă un câine sterilizat de
ea... dimineaţa. Pe la ora 14, câinele
era pe picioarele lui, dorea multă,
multă apă şi n-a refuzat nici puţină
plimbare. Mărturisesc că m-am uitat
pe burta câinelui, nu cumva să fi
fost o neînţelegere şi câinele să aibă
încă toate dumnezeirile la locul lor.
Pe burtă era însă o incizie curată,
nu mai mare de 3 centimetri. Atunci
am înţeles că vremea sterilizărilor
cu tăietura de-un cot, vomă şi letargie îndelungată a apus.

Explicarea unor clişee
Iată deci, direct din capul nostru, câteva clişee şi... developarea
lor, direct de la Adina Feher - părerea ei expertă e de mare folos şi proprietarilor de câini de rasă care nu-şi
duc animalele la expoziţii şi nici nu
doresc urmaşi de la acestea.
1. Operaţia e scumpă. Da, se
poate spune că operaţia e scumpă,
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dar e o manevră chirurgicală majoră
pe care o face un om cu ani lungi
de facultate de medicină veterinară
şi alţi ani de experienţă practică.
Nici materialele nu sunt ieftine. O
intervenţie chirurgicală la animal e
la fel de serioasă ca la om. Sau aşa
ar trebui să fie considerată. În orice
caz, nu ne jucăm cu ursuleţi de pluş.
Chiar dacă preţul se exprimă declarativ în sute de lei, orice medic veterinar face tot felul de reduceri; de
exemplu, dacă animalul e cumpărat
cu bani grei de la o canisă, e normal
ca medicul să ceară pentru operaţie
o sumă în acord cu complexitatea
operaţiei şi costul materialelor. Dar
dacă animalul e adoptat, luat direct
de pe stradă, la fel, orice medic face
reduceri de preţ, renunţă la costul
manoperei sau la alte costuri. În
plus, preţul depinde de talia câinelui: să operezi un Teckel e una, să
operezi un Ciobănesc German e
alta.
2. Stau acasă cu câinele
până îşi revine: recuperarea e lungă
şi grea. Recuperarea nu durează
aşa de mult cum îşi închipuie lumea
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şi nici măcar nu e spectaculoasă.
De cele mai multe ori, câinele e doar
foarte apatic şi atât. Poate să vomeze de câteva ori sau deloc, asta
depinde de cantitatea de anestezic
care s-a folosit şi de câine. În mod
normal însă, câinele e vioi a doua
zi, chiar poate face plimbări uşoare
şi într-o săptămână se pot scoate
firele de la operaţie. Eu cred că dacă
e făcută intervenţia joi sau vineri,
cu supravegherea de sâmbătă şi
duminică se trece foarte uşor peste
perioada de recuperare.
3. Operaţia e riscantă, câinele
ar putea muri. Niciun medic veterinar responsabil nu va spune vreodată că o intervenţie chirurgicală e
lipsită de riscuri, dar să fim serioşi,
există operaţii mult mai riscante, de
durată şi cu mult mai multe complicaţii posibile. Sterilizarea se face
acum prin metode noi şi animalul
nu mai este „tăiat pe toată burta ca
la abator”, ca să citez un proprietar.
Incizia se poate reduce la doar 3-4
centimetri.
4. Femela trebuie să facă pui
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măcar o dată, aşa e natural, deci
sănătos. Părerile sunt împărţite. Ultimele studii spun că pentru femelă
e mai bine ca hormonii gestaţiei să
nu acţioneze deloc, dacă nu se doreşte reproducţia, astfel riscul de tumori mamare este mult mai mic la
bătrâneţe. Şi eu recomand sterilizarea chiar înainte de primul ciclu.
5. Masculul are nevoie de activitate sexuală ca să fie sănătos şi
echilibrat, altfel va deveni agresiv.
Câinele nu este agresiv pentru că
nu a montat, ci pentru că aşa a fost
crescut - agresivitate dobândită sau prezintă o agresivitate ereditară. În ambele cazuri, montele neregulate pot accentua agresivitatea.
Un mascul va încerca prin natura
speciei să devină individul alfa, de
noi depinde cum îl creştem şi cât
de multe îi permitem.
6. După sterilizare, câinele îşi
schimbă temperamentul şi se îngraşă. Temperamentul se poate schimba, dar într-un procent foarte mic.
Din 10-15 câini sterilizaţi, poate am
observat la unul modificări ale tem-

peramentului, deşi cea mai mare
parte a evaluării aparţine proprietarului, care e subiectiv. În schimb,
tendinţa de îngrăşare este mai reală
şi de aceea eu recomand să nu se
exagereze cu mâncarea, mai ales
dacă e vorba de un câine lacom.
Porţia de mâncare nu trebuie mărită
după operaţie, iar mişcarea e la fel
de importantă şi înainte şi după
operaţie.
7. Doar femela se sterilizează,
masculul nu (un mascul castrat îşi
pierde instinctul de pază). Din punct
de vedere medical, se recomandă
sterilizarea atât la femelă, cât şi la
mascul. Piometrul (infecţie a uterului)
şi adenomul de prostată sunt atât de
frecvente la câinii în vârstă, încât e
riscant să n-o faci. Masculul este mai
atent la pază dacă nu e castrat, dar
asta nu e o regulă de aur, iar dacă
se castrează la maturitate, când el
deja a fost antrenat pentru pază,
atunci comportamentul lui nu se va
schimba; pentru el va fi o plăcere să
îşi asculte stăpânul şi să-i facă pe
plac la fel ca înainte de operaţie.
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Câine sau copil - alege-i pe amândoi
de Olimpia Triţă
olimpia.trita@petzoom.ro

F

elicitări! Mica voastră familie va căpăta un nou
membru, iar priorităţile,
ca şi ordinea mobilei în casă, se vor
schimba semnificativ. Pregătiri, entuziasm, speranţe, aşteptări. Fie că
e primul copil sau nu, întotdeauna
părinţii caută să-i asigure un mediu
cât mai primitor, aşa că nu există
loc de „mai puţin ca perfect”. Şi cum
occidentalii ştiu mai bine, casa ce-l
va găzdui pe micuţ trebuie pregătită
din timp după modelul „babyproof”.
Dar cât de departe poţi merge cu
această idee şi cine poate spune ce
este mai bine pentru copilul tău?

Timpul schimbărilor
Un copil ar trebui să fie întotdeauna un prilej de bucurie pentru
toţi membrii familiei... chiar şi pentru cei care preferă mersul în patru
labe nu doar în primele luni de viaţă.
Despre ei este vorba, despre companionii canini, a căror soartă este
de obicei recântărită în astfel de
momente. Aceasta este perioada
când rude, prieteni sau cunoştinţe
se grăbesc să te informeze şi să-ţi
prognozeze posibile situaţii. „Dar
dacă i se întâmplă, mamă, ceva
copilului?”, „Are păr, microbi, boli...
nu are ce căuta lângă ăla mic”, „Şi
dacă-l muşcă?”...
Toate aceste gânduri se amestecă acum de-a valma în capul
tău şi, cu un pic de
ajutor din partea
autosugestiei,
ajungi la fa-
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tala concluzie: câinele trebuie să
plece din casă! Este drept că siguranţa şi sănătatea bebeluşului
sunt foarte importante, însă nu reprezintă un motiv pentru a discredita afecţiunea faţă de prietenul patruped.
Câinele întruneşte toate inconvenientele menţionate chiar şi
înainte de apariţia copilului, este
nevoie doar de un plus de grijă şi
igienă atunci când ambii ajung să
conlocuiască. Spălatul pe mâini cu
regularitate, îmbăierea câinelui, curăţarea părului şi a mizeriei lăsate
prin casă de amicul blănos sunt reguli necondiţionate de existenţa
unui copil. Nu mai puţin adevărat
este că micuţul va aduce cu sine un
plus de responsabilitate. Astfel, este
necesară ceva mai multă atenţie la
ceea ce-l atinge pe noul membru al
familiei, accesul câinelui în camera

copilului trebuie restricţionat, iar cei
doi trebuie educaţi pentru a învăţa
să nu-şi facă rău reciproc.
Un alt detaliu care nu trebuie
ignorat este afecţiunea arătată câinelui. Dacă acesta se simte ignorat
şi totodată observă cauza neglijenţei faţă de el, poate deveni ostil faţă
de copil şi va refuza orice fel de împrietenire cu acesta. Mai mult, se
poate simţi ameninţat şi poate deveni agresiv, întregul său comportament degenerând vizibil.

Sfatul medicului
Din momentul în care „micul
om” ajunge acasă, câinele trebuie
obişnuit cu mirosul lui şi zgomotele
specifice, însă fără a intra în camera
copilului. O idee bună ar fi să i se
permită să stea în pragul camerei
lui pentru a putea asculta şi vedea
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ce se întâmplă, iar pentru o mai
bună asociere, să fie lăsată o hăinuţă sau o pătură din camera celui
mic în zona în care câinele stă cel
mai mult timp.
În primele luni, câinele va fi
ţinut afară din camera copilului şi
va fi învăţat să accepte că stăpânii
săi îşi vor petrece o bună parte din
timp în acea zonă, restricţionată
pentru el. Chiar atunci când copilul
este scos din cameră, nu trebuie
lăsat nesupravegheat în compania
câinelui, indiferent de gradul său de
obedienţă. Când copilul începe să
meargă sau să se târască, una din
următoarele situaţii pot să apară: el
va fi văzut fie drept atacator, fie
drept pradă pentru prietenul blănos,
în funcţie de rasa, talia sau obiceiurile acestuia. E bine să ţineţi câinele
într-o lesă scurtă, îndemnându-l să
stea nemişcat în timp ce copilul se
plimbă prin casă. Cu timpul, câinele
se va obişnui cu mişcările copilului
şi va şti că nu trebuie să-l deranjeze.
Mai devreme de 4 ani, copilul
este în stadiul în care nu poate face
diferenţa între un obiect şi o creatură vie şi riscă să-l incomodeze,
câinele devenind agitat şi atacând
instinctiv ceea ce el percepe ca sursă de ameninţare.

Primii paşi... împreună
Motivul pentru care câinele
ar trebui păstrat chiar şi atunci când
familia se măreşte nu trebuie căutat
doar în cărţile de specialitate, ci şi
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în cărţile copilăriei, care ne-au povestit de-a lungul timpului despre
relaţia instinctivă de afinitate dezvoltată între puii de om şi puii animalelor. Copilul care are în jurul lui
un animal de casă învaţă să fie mai
afectuos, mai responsabil şi mai social în comparaţie cu ceilalţi copii.
Creşte mai echilibrat, mai atent la
detalii, iar şansele de a se manifesta violent faţă de animale sau
faţă de oameni sunt foarte mici.
Este recomandat chiar ca apariţia
copilului să fie însoţită de adoptatea
unui animal de casă, câinele fiind
cel mai potrivit datorită dinamicii
sale sporite în raport cu alte animale.
Descoperind lumea împreună,

cei doi vor lega o relaţie strânsă de
prietenie în cel mai simplu mod: prin
joacă. Pe lângă asta, prezenţa câinelui ajută copilul prin întărirea sistemului său imunitar, îi conturează
un regim de viaţă mai energic şi îl
ţine departe de alergii. Trebuie însă
înlăturată percepţia iniţială a celor
mici cum că animalele sunt gheme
de blană, numai bune de tăvălit.
Cu timpul, copilul va învăţa
regimul alimentar, de somn şi de
odihnă al căţelului, va căpăta noţiuni elementare de dresaj şi va fi
informat asupra importanţei vizitelor
periodice la medicul veterinar. Pe
scurt, va înţelege la ce se referă
mama când spune: „Să avem grijă
de Grivei, e şi el un suflet”.
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Ce se întâmplă în mintea unui câine
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceupetzoom.ro

O

mul gândeşte ca şi câinele sau câinele gândeşte ca şi omul? În ce
măsură omul a sculptat în abilităţile
remarcabile ce le posedă câinele?
Întrebările sunt justificate de nevoia
acerbă de cunoaştere extinsă, în
special datorită faptului că între om
şi câine există un mutualism natural. Câinii sunt consideaţi ca având
inteligenţă socială, dar până acum
se flutură doar presupuneri, şi nu
studii care să furnizeze informaţii
exacte. Doar pentru că un câine arată că a înţeles, asta nu înseamnă
că a şi înţeles. Intuiţiile pot fi întărite
sau răsturnate de studii aprofundate. Când un câine este bucuros dacă
îşi vede stăpânul, se poate interpreta aceasta ca o dovadă de iubire
sau a faptului că îi este pur şi simplu
foame.

A început la Emory…
Ce se petrece în mintea unui
câine reprezintă la momentul actual
o întrebare care, încet-încet începe
să îşi găsească răspuns. Cercetătorii de la Universitatea Emory, din
Atlanta (SUA), au folosit în premieră,
tehnologii avansate pentru a descoperi modul în care reacţionează
creierul canin. Studiul e inovator şi
dintr-un alt punct de vedere, deoarece este pentru prima dată când i
se face rezonanţă magnetică unui
câine aflat în stare de conştienţă.
„Sperăm ca asta să deschidă o
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nouă etapă în comunicarea interspecii. A fost uimitor să putem vedea primele imagini cu creierul unui
câine perfect conştient”, a subliniat
Gregory S. Berns profesor de psihiatrie, psihologie şi economie la Universitatea Emory.
Ideea acestui studiu s-a născut în anul 2011, când profesorul
Berns a văzut ce pot face câinii US
Navy, spunându-şi că „dacă un câine poate fi dresat să sară dintr-un
elicopter sau avion, cu siguranţă îl
putem dresa să stea nemişcat într-un
aparat de rezonanţă magnetică
pentru a vedea ce gândeşte.”
Oamenii de ştiinţă speră că
vor afla dacă un câine poate simţi
empatie, tristeţe, supărare, ba chiar
mai mult, câte limbi poate înţelege
şi asimila. Cercetarea a demarat cu
studiul asupra a doi câini, care au
fost pregătiţi timp de câteva luni
pentru a sta nemişcaţi în scaner în

timpul măsurării activităţii cerebrale. Cei doi reprezentanţi ai speciei canine sunt: Callie (în fotografie,
alături de dr. Berns şi echipa acestuia), un câine de tip Feist - sau Fyce,
cuvânt care denumeşte un câine de
vânătoare de talie mică, până la 45
cm înălţime şi 14 kg greutate, rezultat din încrucişarea unor exemplare
din rase de câini de vânătoare omologate -, în vârstă de 2 ani, adoptat
dintr-un adăpost, şi McKenzie, un
câine din rasa Border Collie, în vârstă de 3 ani, participant la competiţii de agilitate.

Primele rezultate
Studiul cercetătorilor americani şi-a propus decodarea proceselor mentale, înregistrând care
părţi cerebrale sunt activate la diverşi stimuli. Şi stăpânii câinilor au
avut o contribuţie importantă în
cadrul studiului, aceştia trebuind să
dea diferite semnale câinilor.
Primele rezultate arată că recompensa alimentară activează anumite arii cerebrale. Câinii au reacţionat la diversele semne făcute de
stăpânii lor cu mâna, însă doar la
cele care semnificau o răsplată, nu
şi la celelalte. Astfel s-a stabilit veridic că atenţia perseverentă a câi-
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nelui este activată de gratificaţie
(recompensă). Cercetătorii speră ca
aceste studii să abordeze o nouă
perspectivă în ceea ce priveşte interacţiunea dintre om şi câine. Este
o situaţie când se presupune un anumit lucru despre patruped şi o cu
totul alta atunci când aceste presupuneri sunt confirmate de studii.
În cadrul activităţilor de cercetare
ce vor urma se doreşte studierea
sentimentelor de fericire şi tristeţe
ale câinilor.
Se presupune că specia canină a contribuit esenţial la evoluţia
speciei umane. Munca depusă de
aceşti cercetători nu are, prin urmare, drept scop doar satisfacerea curiozităţii a milioane de iubitori de
câini, ci speră să contribuie la dezvoltarea abilităţilor câinelui de a depista bombe, de a deveni un câine
călăuză sau de a-şi forma alte asemenea deprinderi şi chiar de a ne
spune mai multe despre oameni.

Următorul
studiu
Subiectul unui viitor
studiu al profesorului Gregory S. Berns
(în foto) va fi
în legătură cu
„să ruturile”
pe care le primesc stăpânii
de la câinii lor,
deoarece se
presupune că
acestea sunt
reminis cenţe
din comportamentul lupilor, care
sunt consideraţi strămoşii câinilor.
Mai exact, când un lup se reîntoarce
în haită, toţi lupii declanşează un
ritual în care se ating cu limba în
mod repetat, astfel încât cei rămaşi
în adăpost ştiu dacă cel plecat a vânat sau nu. Dacă a vânat, lupul va
expulza prin regurgitare indusă prada prinsă în călătoria sa. De aceea
câinii au tendinţa să lingă atunci
când le este foame.
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Un alt fel de „vânătoare”:
câinii care adulmecă boala
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

E

de notorietate faptul că
nasul câinilor este de
100.000 de ori mai sensibil decât nasul uman. Astfel, toată
lumea a auzit de câini care reuşesc
să descopere droguri, scurgeri de
gaze din conducte etc. Există însă o
activitate bazată pe formidabilul
simţ olfactiv al câinilor şi care e mai
puţin cunoscută. Este vorba de detectarea unor anumite boli - şi asta
într-o fază incipientă! -, fapt care face
posibil ca tratamentul să se soldeze
aproape întotdeauna cu succes.
Oricât de miraculos ar părea,
există câini special antrenaţi care
pot depista, chiar în cazuri incipiente, boli precum cancerul, epilepsia
sau diabetul. Mai uimitor este că
procentul de corectitudine al unei
astfel de analize este de aproximativ
97%, în condiţiile în care rata de
precizie a aparatelor tradiţionale
este de aproximativ 90%, procentul
fiind unul şi mai mic în cazul bolilor
aflate într-o fază incipientă.

Cum funcţionează…
Biodetecţia se bazează pe
biomarkerii care sunt secretaţi în
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urină sau în aerul expirat, dar şi pe
capacitatea excepţională a câinilor
de a-i detecta. De exemplu, studiind
mirosul urinei unui pacient, un câine
antrenat va depista imediat cancerul vezicii urinare sau, în cazul cancerului pulmonar, mirosind aerul expirat de pacient. Totul se bazează
pe faptul că celulele canceroase degajă un miros diferit faţă de cele sănătoase.
De aproape opt ani, în Marea
Britanie, există o clinică specializată
în biodetecţie şi care a început deja
să exporte către spitale din lumea
întreagă „laboratoarele lor de analize pe patru picioare”.
Totul a început, aşa cum povesteşte medicul J. Claire, directorul
centrului, în anul 2002, atunci când
chirurgul ortoped John Church a fost
întrebat, în cadrul unui interviu la
radio, dacă mirosul excepţional al
unui câine nu ar putea fi folosit în
detectarea cancerului de piele.
Claire, care în acea perioadă se
ocupa cu pregătirea unor câini care
să-i asiste pe pacienţii cu deficienţe
de vedere, şi-a adus aminte de o în-

tâmplare povestită de un prieten de-al
său. Câinele acestuia, un Collie, devenea dintr-odată foarte agitat atunci când vedea aluniţa de pe braţul drept al stăpânului său. Într-o
primă fază, acesta, exasperat de
nervozitatea câinelui, s-a prezentat
la o clinică de dermatologie, unde,
în urma unui control, i s-a spus că
nu trebuie să-şi facă griji în privinţa
respectivei aluniţe. Şi totuşi, neliniştit fiind de insistenţa câinelui, omul
s-a hotărât să facă o biopsie, iar
acest lucru s-a dovedit salutar. Aluniţa era, de fapt, un melanom malign într-o fază incipientă, iar, ulterior, tratamentul s-a dovedit unul de
succes.
Pornind de la această întâmplare şi adunând, de-a lungul timpului, sute de astfel de exemple,
doctorii Church şi Claire au realizat
o clinică de cercetare, susţinută de
Buckinghamshire Hospital NHS
Trust, unde, împreună cu alţi experţi,
au realizat primul studiu ştiinţific
care demonstrează capacitatea
câinilor de a detecta anumite tipuri
de cancer. Studiul respectiv a fost
ianuarie - februarie 2013

publicat la finele anului 2004 în
buletinul ştiinţific „British Medical
Journal”. Tot în acest centru ştiinţific
a fost instruit primul câine (un Labrador pe nume Zeta) care detectează nivelul glicemiei din sânge,
patrupedul devenind astfel primul
câine specializat în detecţia diabetului zaharat.

Pregătirea câinilor
Metoda de dresare a câinilor
este una destul de simplă. Câinii
sunt puşi să miroasă mai multe recipiente în care se află diferite
substanţe şi sunt recompensaţi atunci când ei se opresc asupra recipientului în care se află celulele
canceroase. Doctorul Claire prezice
că, în scurt timp, câinii săi vor fi capabili să detecteze schimbări foarte
mici în starea de sănătate a pacienţilor, alertându-i pe aceştia din
urmă în faze în care boala abia a
debutat şi când tratamentul poate
da rezultatele cele mai bune. Medicul este foarte optimist şi crede
că, în foarte scurt timp, toate clinicile importante ale lumii vor avea
un astfel de cabinet de biodetecţie.
În acest scop, clinica pregăteşte
câini care să poată lucra în spitalele
din întreaga lume.
Recent, în cotidianul italian
„Corriere della Sera” a apărut o ştire
potrivit căreia spitalul din Trentino
a „angajat” doi câini din rasa Labrador (Lucy şi Glenn) care pot „mirosi” cu maximă precizie anumite
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cazuri de cancer. Cei doi „medici cu
patru picioare”, aşa cum se exprimă
doctorul Mario Pappagallo, sunt
experţi în detecţia unor tumori canceroase care nu sunt încă detectate
de aparatele medicale, iar, pe de
altă parte, pot semnala creşterea
nivelului de zahăr în sânge la bolnavii internaţi pentru diabet şi, de
asemenea, pot detecta boala Addison (insuficienţă renală), precum şi
narcolepsia. Dacă primul câine,
Lucy, un Labrador negru în vârstă
de 6 ani, este deja un veteran al
biodetecţiei, cel de-al doilea câine,

Glenn, care are doar optsprezece
luni, urmează să-şi desăvârşească
pregătirea în cadrul spitalului din
Trentino.
Câinii au fost mereu un sprijin
pentru stăpânii lor. Nu de puţine ori,
aceşti prieteni cu patru picioare au
salvat viaţa omului de lângă ei. Iată
că astăzi, în secolul tehnologiei, ei
reuşesc să facă din nou acest lucru,
detectând boli grave şi salvând din
nou omul. Încă o dată, în această
lume dezumanizată a vitezei şi
tehnologiei, câinele se dovedeşte a
fi cel mai bun prieten al omului.
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Devotamentul ogarului Argos
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

P

rincipala calitate a câinelui, fidelitatea, este
surprinsă într-una dintre
cele mai cunoscute opere literare
ale antichităţii: „Odiseea”. Episodul
la care facem referinţă este cel al
reîntoarcerii lui Ulise, după 20 de
ani de peregrinări, deghizat în cerşetor. Este povestea câinelui Argos,
simplă şi tristă, ca mai toate „spusele” care ne ajung la suflet şi rămân acolo. La plecarea stăpânului
său către Troia, Argos era doar un
pui de Ogar Afgan, în timp ce la întoarcerea lui Ulise, bătrân, culcat
pe o grămadă de bălegar aruncată
în faţa porţii, îşi aşteaptă moartea.
La apropierea lui Ulise de poartă,
„Un câne tolănit atunci ridică / Urechile şi capul, bietul Argos / Al lui
Ulise, - ogarul care-odată / El însuşi
îl crescuse, dar n-avuse parte / De
dânsul, căci plecase el la Troia”.
Ogarul Argos, simbol desăvârşit al fidelităţii, dependent total
de stăpânul său, refuză viaţa departe de acesta din urmă şi, lipsit de
menirea sa de a-şi servi stăpânul,
se retrage din lume aşteptându-şi
moartea. „Dar de când se duse /
Stăpânul său, sta oropsit deoparte,

/ Culcat pe bălegarul care fuse /
’naintea porţii aruncat grămadă /
Din grajd de muli şi boi, până ce robii / Să-l care apoi spre-a gunoi
câmpia. / Acolo sta bătrânul câne
Argos / Mâncat de jeg, de viermi şi
de gângănii”.
Mai mult, fidelitatea câinelui
este probată încă o dată prin faptul
că Argos refuză să moară înainte
de a-şi vedea din nou stăpânul. Astfel, el depăşeşte durata normală de
viaţă a unui ogar doar pentru ca
privirea stăpânului să se mai aplece
o dată asupra lui. Şi iată că acest
lucru se întâmplă odată cu întoarcerea lui Ulise, deghizat în cerşetor:
„Dar cum simţi c-alăturea-i Ulise, /
Clăti din coadă şi-şi bleji deodată /
Urechile, dar nu putu să vie /Aproape de stăpânul său”.
Ulise, impresionat de fidelitatea animalului, îl întreabă pe însoţitorul său care este povestea acestui câine. Răspunsul ne lămureşte
despre calităţile deosebite care

erau însă toate doar în slujba stăpânului său: „Este copoiul / Aceluia
care-a murit departe. / De-ar fi rămas la trup şi-n hărnicie / Precum
era când l-a lăsat Ulise, / Pe loc te-ai fi
uimit de repejunea / Şi de vârtutea
lui. Că prin adâncul / Pădurii dese
nu-i scăpa la goană / Nici-o jivină,
Pentru răbdarea cu care l-a
aşteptat pe Ulise în prag o
viaţă întreagă, Argos reprezintă astăzi simbolul loialităţii
câinelui faţă de stăpânul său.

că-n adulmec fuse / Neîntrecut.
Acum însă nevoia / L-a copleşit că
i-a pierit stăpânul / Pe loc străin, iar
slugile n-au grijă / Şi ştirea lui”.
Sfârşitul, deşi tragic, întregeşte destinul unui câine ce a trăit doar
pentru a-şi sluji stăpânul: „Atunci lui
Argos i-a fost dat să moară, / Îndată
cum pe domnul său văzuse / Întors
la douăzeci de ani acasă” (Homer,
Odiseea, Editura Univers, 1971).
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VERAFLOX
UN ANTIBIOTIC

INOVATOR

Eﬁcacitate cu spectru larg împotriva unui număr mare de microorganisme Gram pozitive și gram negative, inclusiv bacterii anaerobe
Formulă chimică unică și și acţionează dual asupra ţintelor enzimatice cheie din ADN-ul bacterian (ADN gyraza și topoizomeraza IV), asigurând
o activitate bactericidă superioară și un potenţial redus de apariţie a tulpinilor bacteriene rezistente
Câini: eﬁcacitate dovedită asupra rănilor infectate, piodermitei și infecţiilor acute ale tractului urinar, precum și ca terapie adjuvantă pentru
infecţiile gingivale și periodontale severe produse de tulpini bacteriene sensibile
Pisici: eﬁcacitate dovedită pentru infecţiile acute de la nivelul tractului respirator superior, rănile infectate și abceselor în infecţiile determinate
de tulpini bacteriene sensibile
Preparate bine tolerate și plăcute la gust, cu administrare zilnică unică — comprimate aromate pentru câini și suspensie orală ușor de
administrat pentru pisici

Evident avansat

DRESSING STAR

O domnişoară urbană în ţinute sport
• Căţeluşa Alexandrei Ungureanu, Tessy, nu e înnebunită după rochiţe
de Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro

T

essy, o foarte simpatică
căţeluşă din rasa Shi
Tzu, nu a mai ajuns să
îşi cunoască stăpâna care îi fusese
aleasă, planul făcut de mama Alexandrei Ungureanu fiind schimbat
radical chiar de artistă. De când a
văzut ghemotocul de blăniţă, cântăreaţa nu a mai consimţit să se
despartă sub nicio formă de Tessy.
„Bella (n.red., mama lui Tessy) a făcut, la un an şi jumătate, prima ei
generaţie de pui, iar mama a păstrat unul pe care urma să îl aduc la
Bucureşti şi să-l dau unei prietene.
Însă a fost dragoste la prima vedere
şi nu am mai putut să mă despart de
minunea mică”, a dezvăluit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate pentru cititorii revistei „petzoom”.
În vârstă de 3 ani, Tessy şi-a
conturat deja personalitatea: e mofturoasă, se supără repede şi îi trece
greu, în schimb adoră să fie în centrul atenţiei şi face tot posibilul să
fie remarcată şi alintată. Stăpâna îi
face toate poftele şi o iubeşte necondiţionat. „E înnebunită după jucării, are o impresionantă colecţie
de pluşuri. Le preferă pe cele care
emit sunete stridente”, a explicat artista. Şi la capitolul vestimentar căţeluşa se bucură de o atenţie deosebită. „Îmi plac outfiturile speciale.
Am cumpărat nişte hăinuţe doar pen-

COCHETĂ. O ultimă ocheadă
spre oglindă
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SOCIABILĂ. Tessy, în braţele Alexandrei Ungureanu

tru perioada rece a anului, pentru că
Tessy este foarte friguroasă. Prefer
shopping-ul online, e mai comod şi
există o varietate de site-uri care
oferă produse foarte simpatice.
Tessy nu e chiar o lady autentică,
aşa că îi cumpăr articole mai „sport”,
gecuţe şi hanorace - nu e chiar înnebunită după rochiţe! Îmi plac modelele trăsnite, în culori tari şi cu dunguţe, buline sau printuri haioase”, a
menţionat Alexandra. Însă garderoba
lui Tessy s-ar putea îmbogăţi şi cu
vestimentaţii personalizate, create
de unul dintre designerii cu care colaborează artista. Până atunci însă,
patrupedul se mândreşte cu acce-

sorii personalizate. „Are coroniţe cu
flori, coroniţe cu urechi, cu voal sau
pene - sunt făcute de stilistul meu,
Cosmin. Dintre acestea, cel mai mult
îmi place o zgardă cu oase făcute
din cristale”, a mai mărtusit Alexandra Ungureanu.
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INEDIT

Adevăraţii câini din politică
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

A

trecut prea puţină vreme de la ultimele alegeri electorale din România pentru a uita dezamăgirea
celor mulţi, din ce în ce mai convinşi
că „numărul animalelor din politică
creşte proporţional cu trecerea timpului”, cu toate că, la propriu, politicienii cu patru picioare din întreaga
lume pot fi număraţi pe degete. E
timpul unui remember…
Primul „politician” patruped,
şi cel mai cunoscut, este Incitatus,
calul favorit al împăratului roman
Caligula. Potrivit istoricului Suetoniu,
Incitatus avea un grajd din marmură, cu o iesle din fildeş şi era hrănit
cu ovăz amestecat cu fulgi de aur.
Prea puţin însă pentru recunoştinţa
faţă de Incitatus, a considerat Caligula, care şi-a făcut calul senator. E
primul caz de animal veritabil ce şi-a
făcut intrarea în politică.

Candidaţii americani
În zilele noastre, numărul animalelor care s-au implicat în politică
a crescut constant. Etalon şi punct
de pornire a fost Cacareco, un rinocer de la grădina zoologică din
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Sao Paulo (Brazilia), care în anul
1958 a candidat pentru funcţia de
consilier municipal. Evident, candidatura sa a fost depusă cu intenţia
de a protesta împotriva corupţiei politice. Deşi Biroul Electoral nu a acceptat candidatura rinocerului, la
alegerile din acel an, pe buletinele
de vot numele lui Cacareco a fost
scris de locuitorii din Sao Paulo de
aproximativ 100.000 de ori, număr
semnificativ în condiţiile în care respectivele alegeri au fost caracterizate de un masiv absenteism al
electoratului de la urne. Astăzi, în
Brazilia, termenul „vot Cacareco”
este frecvent folosit pentru a descrie
voturile de protest.
Candidatura lui Cacareco a
inspirat Partidul Rinocerilor din Canada, formaţiune politică prezidată
de Cornelius Întâiul (1965-1993),
un rinocer negru de la Grădina
Zoologică Granby din Quebec. Partidul a atras un număr considerabil
de voturi la alegerile din Canada,

nereuşind însă niciodată să-şi trimită vreun candidat în Parlamentul
Canadian, dar a revenit pe buzele
tuturor în 1984, în timpul alegerilor
parlamentare, când în platforma sa
program Partidul Rinocerilor a sugerat că ţara trebuie să declare război Belgiei, deoarece Tintin, un celebru personaj dintr-un desen animat
belgian, a „ucis” un rinocer.
În anul 1988, alt partid politic, de această dată unul fictiv, Partido Bananista Brasileiro, de fapt,
grupul satiric Casseta&Planeta, a
propus ca Tiao, un cimpanzeu, să
candideze la Primăria oraşului Sao
Paulo. Voturile exprimate în favoarea lui Tiao au fost declarate nule,
dar numărul acestora s-a apropiat
de 400.000!
În SUA au fost, de-a lungul
anilor, mai mulţi candidaţi neobişnuiţi la preşedinţia ţării. Astfel, Molly, un
Teckel din statul Oklahoma, a candidat la prezidenţialele din 2008, în
timp ce Morris, o pisică, a candidat
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în anii 1988 şi 1992, iar Pigasus, un
porc mistreţ, a candidat în alegerile
din 1968. La capitolul „Inedit”, nu
putem trece peste tentativa din anul
2000, când producătorul de film
Michael Moore a încercat să înscrie
drept candidat la cea mai înaltă
funcţie din SUA un… ficus. Candidatura nu a fost însă acceptată.
În 2009, cu ocazia alegerilor
pentru consiliul local din Sioux City,
oamenii din orăşelul Woodbury
County şi-au dat votul covârşitor să
fie reprezentaţi de… un câine din
rasa Labrador Retriever. Comisarul
Pat Gill a anunţat atunci, siderat, că
Jake Rochester, care fusese condamnat la eutanasiere pentru că îl
muşcase pe vecinul stăpânului său,
şi care fusese răpit înainte de punerea în executare a sentinţei pentru
a fi salvat, a adunat cel mai mare
număr de voturi, deşi pe lista candidaţilor figurau doi foşti primari şi
un fost consilier şi un profesor.

Candidaţii europeni
Moda animalelor cu veleităţi
de politicieni a revenit în Europa în
primul an al mileniului III, când un
căţel din rasa Teckel, pe numele său
Saucisse (Cârnaţi), a candidat în
Marsilia (Franţa) pentru alegerile
municipale. Saucisse a obţinut 4%
din voturile valabil exprimate.
Apoi, în 2006, în Szeged (Ungaria), un artist a fondat „Partidul
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Maghiar al Câinilor cu coadă dublă”
care a promovat candidatul fictiv Istvan Nagy, evident un câine cu…
două cozi. În fine, în anul 2011, în
Bulgaria, locuitorii oraşului Varna au
avut de ales, printre candidaţii pentru funcţia de primar, un… măgar pe
nume Marco. Fanii lui Marco i-au făcut campanie, explicând că acesta
este complet diferit de contracandidaţii săi: munceşte din greu de
dimineaţa până seara, nu se plânge
niciodată, nu minte şi, mai ales, nu
fură. „Locuitorii din Varna ar trebui
să tragă linie şi să decidă cine are
mai multe calităţi: măgarul sau primarul în exerciţiu”, au menţionat fanii măgarului Marco, grupaţi într-o
societate supranumită „Noua Bulgarie”.

INCREDIBILII primari!
În ciuda scepticilor, mai multe animale au fost chiar alese în
funcţii de primari ai
unor localităţi din
SUA! Este vorba de
Junior Cochran, un
Labrador negru, ales în 2004 primar
al localităţii Rabbit
Hash (un soi de
cătun din Boone County - statul
Kentucky, fără drept de a-şi alege
primar, în care oamenii, în semn
de protest la această interdicţie
generată de dimensiunea redusă
a localităţii - are doar 1,3 kilometri
pătraţi pe care sunt doar… 12
clădiri -, organizează alegeri la
care, în loc de candidaţi umani, îşi
înscriu în cursa electorală animalele de companie). Acest câine
a fost primar al localităţii până în
2011, când a murit şi au fost organizate noi alegeri, care au fost
câştigate de o căţeluşă din rasa
Border Collie, Lucy Lou. Însă primul
câine primar al cătunului a fost
Goofy, în 1998. De amintit şi Henry
Clay al III-lea, un ţap ce a fost timp
de mai mulţi ani „primarul” oraşului Lajitas din statul Texas. Primarul localităţii Sunol din statul
California a fost, timp de zece ani
(până în 1990), un Rottweiler negru pe nume Bosco. În anul 1997,
în Talkeetna din statul Alaska,
motanul Stubbs a fost ales primarul onorific al localităţii.
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INEDIT

Un lătrat cu semnificaţia „Da”
Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

N

u ştiu cum se traduce
„ceremonia căsătoriei”
în limba câinilor, pisicilor, porcilor, maimuţelor sau iepurilor, dar cert este că acest fenomen a prins contur în regnul animal.
Putem să îl numim exces de zel sau
pură evoluţie. Oricum, unirea destinelor în rândul necuvântătoarelor e
pe val şi se anunţă a deveni o adevărată şi mare industrie. Şi să nu
uităm de celebrul „Da”, care în cazul
animalelor este înlocuit de „Scoate
limba” sau „Respiră adânc”.
Este imposibil să nu ne întrebăm dacă oportuniştii şi vizionarii
nu vor profita cumva de această manifestare care ia amploare, în sensul
că vor apărea avocaţi de divorţuri ale
pisicilor sau câinilor care îşi vor cere
şi apăra drepturile maritale în faţa
unei instanţe de judecată. După ce
vor divorţa, cum îşi vor împărţi oare
bunurile comune: „ia tu zgarda, eu
iau lesa”? Această realitate există
însă, oricât de ilar se prezintă şi bineînţeles că nu putea prinde viaţă
fără implicarea omului.

„Vă declar…”
Preţul pentru o nuntă canină
este estimat la 240 de dolari, dar
stăpânii câinilor doresc de obicei să
cheltuie mult mai mult pentru patrupedele iubite. Dacă vă puteţi imagina, există câini reverend, specializaţi în oficierea nunţilor canine şi
parcă ideea de cuplu sau monogamie nu ar putea fi percepută la sublima ei valoare dacă nu ar interveni
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site-urile de matrimoniale pentru
câini, care, trebuie să recunoaştem,
fac treabă minunată pentru patrupedele care îşi caută jumătatea.
O nuntă începe la casa de ceremonii a persoanei care va oficia
căsătoria, acreditată în acest sens.
Stăpânii câinilor vor fi serviţi cu
şampanie, iar patrupedele - cu lapte
sau apă. Când se dă startul ceremoniei oficiale, mireasa-câine este condusă la altar pe o pagodă, iar mirele-câine o aşteaptă. După ce sunt
declaraţi soţ şi soţie, începe şedinţa
foto pentru albumul de nuntă.
Toate se întâmplă la fel ca la
o nuntă normală, cu o diferenţă notabilă: nu există verighete. Însă cineva s-a gândit şi la acest aspect,
astfel că există zgărzi care înlocu-

iesc verighetele şi pot fi făcute la
comandă, special pentru viitori
însurăţei.
Bineînţeles, chiar cu atâta
fericire şi petrecere în jur, nu poţi
să nu îţi trimiţi gândurile înspre o
eventuală despărţire. Ce se întâmplă în cazul unui divorţ canin? Sunt
pe undeva prin lume avocaţi specializaţi pe divorţuri de acest gen?
Asta deoarece există câini aflaţi
deja la a doua căsătorie. Răspunsul
este evident, ceea ce omul a unit,
tot omul desparte.
Nunţile de animale au o
tendinţă evolutivă şi se răspândesc
cu repeziciune. Chiar dacă animăluţele nu pot semna, ele îşi vor pune
lăbuţa, sub modul amprentei pe documentele care atestă căsătoria.
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Alte animale, alte nunţi…
Cele mai populare nunţi
sunt cele oficiate între câini sau
între pisici. Dar asta nu împiedică
şi alte animale să îşi oficializeze
relaţia. De exemplu, în anul 2008,
a avut loc o nuntă între două maimuţe, Wukong şi Xiaoya, organizată la o grădină zoologică din
China. În anul 2003, în Thailanda,
s-au căsătorit doi iepuri, Fufu şi
Blao. În anul 2007, tot la o grădină
zoologică din China, un pelican
văduv, Fuzhou, a luat în căsătorie
o femelă pelican. O altă nuntă de
animale a avut loc în Taiwan, când
un domn şi o doamnă porc şi-au
unit destinele, nunta fiind oficiată
chiar de un preot local. În Tulungagung şi în Banyuwangi (Indonezia), sunt foarte populare nunţile
de pisici - tradiţia spune că astfel
de ceremonii aduc ploaia în sezonul secetos.

Recorduri, fast şi premiere
Anul acesta s-a înregistrat în
Cartea Recordurilor cea mai scumpă nuntă de animale de companie
din istorie, care a anihilat anteriorul
record deţinut de o nuntă felină organizată în Thailanda în anul 1996,
costul acesteia din urmă ajungând
la 16.200 de dolari. O rochie pentru
mireasă în valoare de 6.000 de dolari, aranjamente florale de 30.000
de dolari, aperitive cu sushi în valoare de 5.000 de dolari şi o orchestră formată din şapte muzicieni, plătită cu 15.000 de dolari.
Şi unde putea avea loc această fastuoasă nuntă de patrupede, dacă
nu în New York, unde Baby Hope
Diamond şi Chilly Pasternak s-au
căsătorit în faţa a 300 de invitaţi.
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Cavaler de onoare, Chifteluţă

Tot ca un trend putem remarca şi situaţia în care, la o nuntă de
oameni, cavalerii sau domnişoarele de onoare sunt... animale. Această
modă se înregistrează în
special în cazul vedetelor, persoane mai excentrice de la natură. Astfel,
în anul 2003, atunci
când actorul american
Adam Sandler s-a căsătorit, cavalerul său de
onoare a fost Bulldogul
său, Meatball (Chifteluţă), îmbrăcat într-un
elegant smoching. Din
nefericire, la nici un an
după evenimentul care
a fost intens mediatizat,
în februarie 2004, Meatball, ”cel mai bun prieten” al actorului, ”a plecat spre cer”, în urma
unui atac de cord.
Basmul a plusat, fără jenă, un total
de 250.000 de dolari. Însă, toate
cadourile şi banii primiţi au luat drumul donaţiei către organizaţia Human Society din New York.
Prima nuntă de câini din România a avut loc în acest an la Satu
Mare, iar mirii au fost doi dobermani, Jim şi Beam. Jurămintele au

păstrat linia basmului: „Îţi ţin lăbuţa
şi îţi promit că pe drumul vieţii, chiar
dacă va fi plin de obstacole, te voi
conduce mereu. Vom fi fericiţi împreună, căci eu te iubesc şi până
inima mea va bate îţi voi fi fidel.”
Acestea au fost „Bow-vows”- urile
câinilor, desigur rostite de persoana
care a oficiat căsătoria.
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BOBTAIL JAPONEZ

Portret de „gheişă” mieunând
de Oana-Cristina Butta
oana.butta@petzoom.ro

D

in faţă se vede clar că
e pisică. Văzută din
spate însă, aduce mai
degrabă cu un iepure. Nu, nu e vorba de vreun produs al unui experiment genetic dubios de cine ştie
unde, ci de pisica Bobtail Japonez,
una din puţinele rase de feline cu
coadă scurtă.
Cea mai evidentă trăsătură
distinctivă a pisicilor Japanese Bobtail o reprezintă coada. Aceasta se
datorează unei mutaţii genetice survenite la un moment dat, care apoi
s-a perpetuat de la o generaţie la
alta până a devenit o caracteristică
principală a rasei. Exemplarele Bobtail pot avea blana medie sau lungă,
de diferite culori - majoritatea au
colorit mixt. Combinaţia cea mai
uşor de recunoscut este „mi-ke” (în
japoneză, „trei feluri de blană”),
denumită uneori şi calico: blană
albă, cu pete negre şi roşcate pe
cap, corp şi coadă. Pisicile Bobtail
„mi-ke” sunt aproape în exclusivitate femele. La masculi, se întâlnesc
mai des combinaţiile alb-negru sau
alb-roşcat.

Un mileniu şi jumătate
de istorie
Istoria pisicilor Bobtail începe
în Ţara Soarelui-Răsare, la începutul
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perioadei Asuka (aproximativ 600
d.Hr.). Se crede că acestea ar fi fost
importate de către negustorii maritimi, care călătoreau frecvent în
China. În secolele următoare, pisicile cu coadă înfoiată au devenit animale de casă în familiile înstărite,
iar apoi s-au răspândit şi în căminele oamenilor de rând. Ele au stârnit, de asemenea, imaginaţia scriitorilor şi artiştilor, devenind personaje
ale poveştilor populare şi protagoniste ale pictorilor şi sculptorilor de
basoreliefuri în lemn. De la pictorii
anonimi ai secolelor VII-VIII d.Hr.
până la Utagawa Kuniyoshi, unul din
ultimii maeştri ai tehnicii ukiyo-e şi
fondator al şcolii care i-a purtat numele, s-au păstrat sute de scene cu
pisici.
Între poveştile populare despre pisicile cu coadă scurtă se regăseşte şi cea a „pisicii care cheamă” („maneki-neko”). Pe la finalul
perioadei Azuchi-Momoyama (sfârşitul secolului XVI), lordul feudal
Naokata Ii a fost prins de o furtună
în timpul unei călătorii şi s-a adăpostit la rădăcina unui copac, lângă

un templu sărac. La un moment dat,
lordul Naokata a văzut cum o pisică
îi face semn cu lăbuţa din poarta
templului. Imediat ce s-a îndreptat
spre ea, copacul sub care se adăpostise a fost lovit de trăsnet. De
atunci, maneki-neko a devenit un
simbol benefic, al norocului şi al
bunăstării.
Statutul pisicilor de casă ca
animale privilegiate a luat sfârşit în
anul 1602, când o epidemie de rozătoare fără precedent a determinat
autorităţile nipone să emită un decret care cerea ca toate pisicile să
fie imediat eliberate. Comerţul cu
pisici a fost şi el scos în afara legii,
iar crescătoriile au fost desfiinţate.
După unele texte, această situaţie
s-ar fi păstrat până la revoluţia modernă din secolul al XVII-lea.
Pisicile Bobtail japoneze au
fost menţionate pentru prima dată
în Europa de călătorul german Engelbert Kaempfer în lucrarea sa
„Japonia lui Kaempfer”, în 1701. Ele
au fost comparate cu alte specii cu
coadă scurtă de pe continentul asiatic, întâlnite în China şi Rusia.
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Kaempfer era de părere că pisicile
de pe continent ar fi descendente
ale celor nipone.
În 1908, câţiva soldaţi americani care vizitaseră Japonia au adus
pentru prima oară câteva pisici Bobtail în Occident. Cu toate acestea,
abia în 1968 Elizabeth Ferret a adus
trei pisici Bobtail în SUA şi a pus bazele primei felise dedicate acestei
specii. Ea a fost ajutată şi de Lynn
Beck, arbitră a CFA (Cat Fanciers
Association - Asociaţia iubitorilor de
pisici), care a adus la rândul ei încă
opt pisici din Japonia. Ca urmare a
eforturilor depuse de Elizabeth Ferret şi Lynn Beck, cu nici un an mai
târziu, în 1969, CFA a acceptat preliminar rasa Japanese Bobtail, iar
în 1971 aceasta a fost recunoscută
ca membru cu drepturi depline.

Pisica de kimono
Denumite uneori „pisicile de
kimono” datorită afinităţii gheişelor
pentru acestea, pisicile Bobtail se
remarcă prin robusteţe, dar şi prin
eleganţă. Sunt companioni vocali şi
foarte afectuoşi, cu o voce melodioasă, capabilă să atingă o gamă
largă de tonalităţi (motiv pentru care
se spune uneori că ele „cântă”, spre
umorul celor prezenţi). Au nevoie
permanentă de compania oamenilor sau a altor pisici, motiv pentru

care sunt ideale pentru persoanele
care stau mult timp acasă.
O altă caracteristică a pisicilor
Bobtail o reprezintă inteligenţa remarcabilă. Ele sunt capabile să înveţe cum să deschidă uşi sau dulăpioare, pentru ca apoi să exploreze
ce se află dincolo. Pot ajunge oriunde, atâta timp cât există o cale,
fie ea cât de fragilă, pe care o pot
folosi. Au o pasiune deosebită pentru căţărat.
Pisicile Bobtail sunt prietenoase şi tolerante. Le place să se
joace cu alte pisici, dar se înţeleg
bine şi cu câinii şi le plac şi copiii,
bucurându-se chiar şi de „atenţiile”
lor insistente. Datorită faptului că

mai multe generaţii au crescut în
libertate, având ocazia de a-şi fortifica trupul, dar şi instinctele, se
bucură de o sănătate şi rezistenţă
deosebită, iar puii lor sunt mai mari
şi învaţă să meargă mai devreme
decât cei ai altor rase.

Legenda pisicii „fără coadă”

O legendă veche de sute de
ani povesteşte cum, într-o noapte,
o pisică din capitala de atunci a
Japoniei a adormit lângă un lampion de hârtie. La un moment dat,
coada pisicii a luat foc. Speriată,
pisica s-a trezit şi a luat-o la fugă
printre casele construite din lemn
şi hârtie sumi, provocând astfel un
incendiu monstruos. Unele variante ale poveştii spun chiar că incendiul a mistuit întregul oraş şi a
ajuns până la zidul de piatră care
înconjura castelul împăratului.
Supărat de cele întâmplate, împăratul a emis imediat un decret
care cerea ca tuturor pisicilor să li
se taie coada.
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Cu pisica-n casă nouă
• Sfaturi, ponturi, trucuri care fac mai uşoară aclimatizarea
de Oana-Cristina Butta
oana.butta@petzoom.ro

N

imic de zis: mutatul
dintr-o parte în alta e o
experienţă stresantă
pentru toţi cei implicaţi, de la proprietari la chiriaşi (dacă e cazul), prieteni sau rude dornice să dea o
mână de ajutor, vecini care se plâng
că dubiţa le-a ocupat o cincime din
locul de parcare etc. Bineînţeles, şi
animalele de companie implicate în
toată povestea resimt o parte din
stresul şi agitaţia din jur, motiv pentru care stăpânul (sau stăpâna!) trebuie să facă tot posibilul pentru ca
micii companioni să treacă pe cât
de uşor se poate peste această perioadă.
Când vine vorba de schimbatul locuinţei, pisicile sunt destul de
imprevizibile. Unele suportă foarte
bine mutarea, altele devin retrase
sau, dimpotrivă, scapă de sub control. Printre factorii care le influenţează comportamentul din perioada
respectivă se numără vârsta felinei,
relaţia de încredere dintre pisică şi
stăpân sau cât de bruscă e trecerea
de la mediul vechi, familiar, la cel
din noua casă.

Înaintea mutării
Pisicile sunt animale teritoriale, care se simt confortabil într-un
spaţiu familiar şi relativ liniştit. În
timp ce împachetaţi, încercaţi pe cât
posibil să păstraţi neschimbată o
parte a casei (o cameră sau, dacă
nu se poate, un colţ de cameră sau
o altă zonă relativ necirculată), în

care să-i lăsaţi pisicii tăviţa cu mâncare, litiera şi jucăriile preferate. Altfel, curiozitatea ei naturală o poate
împinge să exploreze sau să se strecoare peste tot şi să vă încurce. De
asemenea, trebuie avută mare grijă
atunci când scoateţi bagajele şi mobila. Ţineţi-o într-o cameră închisă
sau supravegheaţi-o cu atenţie cât
timp uşa de la intrare este deschisă.

În timpul mutării
Dacă aveţi în faţă o călătorie
mai lungă, pregătiţi din timp o cutie
pentru transport (se găseşte în
hipermarketuri sau la pet shop-uri),
mâncare, apă şi o jucărie sau o pătură preferată. Obişnuiţi-vă pisica
din timp să stea în cutie - eventual
lăsaţi-i puţină mâncare sau o jucărie
acolo şi încurajaţi-o să se aventureze singură înăuntru. Este foarte
impor tant ca pisica să aibă destul
spaţiu să se mişte, să se ridice în
picioare şi să se întindă.
Nu uitaţi să asiguraţi cutia cu
o sfoară sau o centură de siguranţă
dacă mergeţi cu maşina (nu o lăsaţi
56

ianuarie - februarie 2013

în portbagaj, acumularea de gaze
poate fi fatală!), iar dacă pisica devine agitată, încercaţi să ţineţi cutia
în braţe sau să opriţi puţin maşina.
Nu este recomandat să o scoateţi
din cutie în timpul popasurilor, cu
atât mai mult dacă aveţi o pisică
obişnuită să stea doar în casă - se
poate speria de alte maşini şi poate
fugi.
În cazul în care ştiţi că pisica
are probleme cu mersul cu maşina
sau statul în cutie, medicul veterinar
vă poate recomanda un sedativ
uşor pe care să i-l puteţi administra
la nevoie, eventual ascuns într-o
bucăţică de mâncare.
Dacă vă mutaţi într-un apartament situat aproape de cel vechi,
lăsaţi pisica şi lucrurile ei pentru ultimul transport.
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După mutare
Nu-i acordaţi de la început
pisicii toată libertatea; lăsaţi-o să se
obişnuiască încet, cu fiecare cameră în parte, şi - lucru foarte important! - stabiliţi de la început limitele. Dacă nu vreţi ca pisica să se
agaţe cu ghearele de noile draperii
de catifea din sufragerie sau să atace paltoanele atârnate pe cuier,
descurajaţi-o din start sau pur şi
simplu nu-i permiteţi accesul în
zona respectivă. Dacă pisica este
obişnuită să iasă din casă, e bine
să o însoţiţi la început, ca să vă
asiguraţi că ştie să se întoarcă
(eventual îi puteţi cumpăra o zgardă
de piele cu un medalion pe care să
treceţi numele şi numărul de telefon
la care puteţi fi contactat). Un ultim

lucru pe care e bine să îl aveţi în vedere: dacă noua locuinţă e aproape
de cea veche, pisica s-ar putea întoarce singură acolo. Vorbiţi cu noii
locatari ca, în cazul în care se întâmplă asta, să vă contacteze ime• La fel ca şi oamenii,
pisicile au temperamente
variate şi reacţionează
diferit la schimbare.
Păstraţi constantă rutina cu
care s-a obişnuit, acordaţi-i
atenţie şi lucrurile se vor
rezolva de la sine.
diat. Dimpotrivă, dacă pisica este
retrasă sau are un comportament
neobişnuit de agresiv, cuvântul cheie este răbdarea. Reticenţa pisicii
de a ieşi din ascunziş sau de a avea
de-a face cu stăpânii se poate datora faptului că nu recunoaşte noul
mediu (mirosuri străine, mobilă şi
obiecte aranjate diferit, altă privelişte de la geam...) sau stresului cauzat de călătoria în sine. În orice
caz, va porni singură la explorarea
noului teritoriu după ce şi-a făcut
suficient curaj şi s-a convins că este
în siguranţă. O puteţi încuraja să
înceapă mai devreme lăsând bucăţele de mâncare sau obiecte care
să-i stârnească interesul în diferite
camere, dar nu este bine să o
forţaţi.
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Tratarea cistitei idiopatice feline
de dr. Weisz Levente
weisz.levente@petzoom.ro

C

istita idiopatică felină
(CIF) este un proces inflamator steril, care mimează semnele clinice ale unei Boli
a Tractului Urinar Inferior (BTUI), cunoscută şi sub denumirea de Sindrom Neurologic Felin (SNF). După
unele studii, această afecţiune apare la aproximativ 1-1,5% dintre
pisicile care s-au prezentat pentru
un consult şi un tratament oarecare
la medicul veterinar (după Lund şi

Amstrong 1999). Este diagnosticată
frecvent la pisicile tinere, pe lângă
problematica dată de existenţa urolitiazei - prevalenţa este prezentă la
orice vârstă şi la ambele sexe, cu
precădere la pisicile tinere, obeze,
la cele castrate, pisicile din rase cu
păr lung şi la cele care nu efectuează mişcare zilnică.
Afecţiunea e înregistrată mai
des la exemplarele din rasa Persană
şi mai ales acolo unde convieţuiesc

mai multe pisici într-o casă, dar şi
unde există litiere comune pentru mai
multe pisici. Este o afecţiune foar te
importantă, deoarece nu se cunoaşte 100% cauza determinantă, pe
lângă durere şi suferinţă fiind implicaţi şi factorii de stres, dar şi igiena precară din adăpostul pisicii.
Mulţi autori de specialitate o consideră „o boală modernă a pisicilor”
(după Kruger şi Osborne 1991).
Pentru prevenirea acestei afecţiuni, un rol foarte important îl
joacă dieta alimentară (dietele uscate şi cu un conţinut ridicat în minerale predispun pisicile la apariţia CIF)
şi mediul înconjurător (igiena şi factorii de stres).

Semne clinice şi cauze
A fost dovedit faptul că din totalul felinelor diagnosticate cu afecţiuni BTUI (care ating vezica urinară
şi uretra la pisici) aproximativ 7080% sunt diagnosticate cu CIF. Inflamarea vezicii urinare prezintă aceleaşi semne clinice, indiferent de
factorul cauzator (după Lekaharonensuk 2001). Semnele clinice (du-
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rerea pelvină acută) dispar după
cinci-şapte zile, dar, după o perioadă variabilă, reapare frecvent şi în
episoade succesive. Ca severitate,
aceste semne clinice sunt variabile,
CIF fiind produsă de cauze multifactoriale şi disfuncţii neuroendocrine.
O cauză a apariţiei CIF este
stresul. Orice mutare a pisicii într-un
mediu nou, aducerea în casă a unei
alte pisici sau a unui câine, prezenţa
copiilor nou-născuţi, convieţuirea
conflictuală (litiere şi boluri pentru
mâncare şi apă comune (în cazul în
care convieţuiesc mai multe exemplare într-un spaţiu restrâns) pot
provoca apariţia CIF-ului (J.L.Westropp 2006). Dacă stresul e factorul cauzator al CIF, proprietarul trebuie să menajeze pisica de orice
factor de stres şi să elimine orice
motiv determinant ce ar putea duce
la reapariţia CIF.
Pe lângă factorul de stres, alte cauze determinante sunt infecţiile cu Calicivirus felin şi hipersensibilitatea mecanică. În majoritatea
cazurilor, CIF apare din cauza pierderii de glucozaminoglicani (GAG)
într-un procent variabil, deseori peste 56% faţă de cazurile normale.
Această pierdere duce la grefarea microorganismelor, la rezistenţă transendotelială scăzută şi
transvazarea stratului endotelial al
vezicii de către bacterii. Penetrarea
urinei în endoteliu provoacă o re-
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acţie inflamatorie la acest nivel, iar
aceasta având o densitate crescută
a fibrelor nervoase se produce o
hipersensibilitate la stimulii mecanici şi chimici.
Controlul GAG în condiţii optime, îmbunătăţirea mediului înconjurător (reducerea stresului, igiena
impecabilă etc.) rezolvă rapid simptomatologia şi patologia CIF, astfel
nu se ajunge la o afecţiune cronică
tradusă prin durere exagerată şi
persistentă. Mastocitele sunt răspunzătoare pentru eliberarea de
histamină şi alte substanţe neuroactive inflamatorii, exacerbând durerea şi inflamaţia.

Durerea determinată de inflamaţia peretelui vezicii urinare funcţionează ca un stimul central prin
intermediul fibrelor nervoase, astfel

chiar şi o durere foarte mică este
percepută ca fiind de mare intensitate, de aici şi reacţia de multe ori
violentă a pisicii. De asemenea, de
multe ori durerea persistentă, cronicizată, împreună cu procesul inflamator dau naştere la CIF foarte greu
de controlat.
Această durere neuropatică
se poate asemăna cu durerea percepută post-operator de pacienţii cu
membrele amputate (chiar dacă în
realitate acel membru nu mai există, rămâne o porţiune din nervul deteriorat, care odată deservea membrul respectiv şi trimite semnale
eronate spre creier, „producând”
senzaţia de durere), fenomen care
apare şi în cazul CIF.
Semnele clinice sunt variabile, dar în primul rând se observă
poliurie (creşterea cantităţii de
urină), polakiurie (creşterea frecvenţei urinării), urinare însoţită de mieu59

nat necaracteristic, auto-toaletarea
excesivă a zonei genitale şi hematurie (sânge în urină). Ori de câte ori
factorii predispozanţi sunt identificaţi
de către proprietar şi apar ulterior şi
semnele clinice mai sus menţionate,
obligatoriu trebuie să prezinte pisica
la medicul veterinar curant, deoarece este nevoie de schimbarea cât
mai rapidă a hranei (este nevoie de
o dietă umedă, sub formă de conservă sau plic, respectiv de o supli-
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mentare cu GAG, prin administrarea
de produse nutraceutice ce conţin
N-acetil D-Glucozamină).
Ca proprietar de pisici, trebuie
să vă asiguraţi (consultând un
medic veterinar) că nu este vorba
de prezenţa urolitiazei şi/sau de calculoză vezicală, caz în care nu este
corect ca în alimentaţia pisicii să fie
introdusă o dietă care produce acidifierea urinii, deoarece inflamaţia
locală la nivelul peretelui vezicii
urinare s-ar agrava, provocând durere recurentă şi manifestări violente din partea pisicii. Abordarea
dietetică va urmări stimularea volumului de urină şi scăderea concentraţiei de molecule urinare iritante,
de asemenea stimularea consumului de apă şi reducerea factorilor de
stres la limita minimă, pentru a nu
creşte incidenţa şi reapariţia bolii.
Pentru a stimula diureza, creşterea
aportului de apă este cea mai eficientă metodă. Administrarea de
hrană, cu o umiditate de 70-80%
sau administrarea de unei diete de
genul Purina Veterinary Diets Feline
UR St/Ox sub formă de conservă rezolvă aportul suplimentar de apă în
organism, efect pe care îl produce
şi o uşoară creştere a conţinutului
în sare.

Diete
Controlarea cazurilor de CIF
se concentrează pe două direcţii
principale: adaptarea ambientului
pentru reducerea stresului animalu-

lui bolnav şi reducerea inflamaţiei
vezicii urinare pe de altă parte.
Pentru controlarea inflamaţiei
vezicii urinare pe termen lung, în
completarea tratamentului medicamentos şi pentru protejarea pe cale
nutriţională a pacientului afectat de
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CIF, recomand alegerea unei diete
veterinare adecvate. O astfel de
dietă trebuie să determine producerea unei urine diluate, în care concentraţia de minerale şi substanţe
iritante este redusă (pentru a scădea efectul inflamator al acestora
asupra mucoasei vezicii urinare),
precum şi să stimuleze pisica să
urineze mai des, pentru a evacua
în mod constant urina.
Una dintre cele mai bune soluţii nutriţionale o reprezintă PVD
Feline UR St/Ox, dietă care oferă
pacienţilor cu CIF suportul nutriţional adecvat. Pe lângă un conţinut
moderat crescut de sare, care are
rolul de a creşte cantitatea de apă
consumată de pisică, această dietă
reprezintă soluţia de controlare a
inflamaţiei pe cale nutriţională. Efectul antiinflamator se datorează
acizilor graşi omega-3 (AG Ω3) proveniţi din uleiul de peşte (formula
uscată).
Dieta Purina Veterinary Diets
Feline UR St/Ox are în compoziţie
şi precursori ai glucozaminoglicanilor (GAG) proveniţi din surse naturale, care au un rol esenţial în susţinerea mucoasei vezicii urinare,
invariabil afectată în cistita idiopatică felină. Pentru a ajuta la recuperarea acestor pacienţi, vă puteţi
folosi de câteva „trucuri” simple, dar
cu efecte majore: înlocuirea hranei
uscate cu hrană umedă (conservă);
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dacă pisica refuză hrana umedă,
oferiţi-i o hrană uscată cu un conţinut moderat crescut de sare pentru a stimula creşterea senzaţiei de
sete şi, implicit, frecvenţa urinării;
exploataţi preferinţele pisicii legate
de apă (unele preferă apa aromată,
altele apa plată, altele apa care
curge etc.); evitaţi vasele de apă din
plastic, pentru că acestea pot modifica gustul acesteia şi astfel se reduce cantitatea de apă consumată
de pisică.
Purina Veterinary Diets Feline
UR St/Ox reprezintă soluţia nutriţională în cazul pacienţilor cu CIF,

dar şi în cazul pacienţilor cu urolitiază cu struviţi sau oxalaţi.

Medicaţie
În ceea ce priveşte suportul
medicamentos, recomand folosirea
produsului nutraceutic Cystaid (fabricat de către firma engleză VetPlus), care are rolul de a susţine
producerea de glucozaminoglicani
la nivelul vezicii urinare. Produsul
este comercializat în blistere de 30
de capsule ce cuprind 125 mg NAcetil D-Glucozamina 99% (extras
din corpul vieţuitoarelor marine).
Aceste capsule se pot deschide şi
„presăra” foarte uşor, se pot aplica
chiar pe hrana zilnică a pisicii,
aceasta consumându-le fără nicio
problemă, având o palatabilitate
foarte ridicată. Dacă este cazul, această capsulă se poate administra
şi ca atare (întreagă) per-os. Recomand ca tratamentul iniţial, cu administrarea a două capsule/zi (una
dimineaţa şi una seara), să fie făcut
timp de două săptămâni. Apoi, în
funcţie de decizia medicului veterinar, se poate continua administrarea tratamentului, această perioadă
fiind considerată perioada de susţinere, perioadă în care doza este
de o capsulă/zi (dozele recomandate mai sus sunt calculate pentru
o pisică cu o greutate a masei corporale de circa 5 kilograme).
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Carletto, il furetto
de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro
u trecut vreo zece ani
de când, într-o scurtă
vacanţă, am cunoscut
o tânără familie, pe Vania şi Emanuele Di Vaio. I-am reţinut mai ales
pentru modul în care povesteau despre animăluţul pe care ei îl îngrijeau cu
multă dragoste. Recent, i-am reîntâlnit şi mi-au vorbit din nou despre
el. Din păcate, la timpul trecut. Micuţul dihor a murit. Dar experienţa
dobândită, bucuriile trăite şi legătura creată între familia Di Vaio şi
„vietatea cu gheruţe” arată că, în
ciuda prejudecăţilor multora, merită. Nu ştiu exact ce: dihorul merită
să stea alături de om sau omul
merită compania iubitoare a dihorului, cu condiţia să-i arate aceeaşi
afecţiune...

A

Decizia, importul şi reacţiile
Ce i-a determinat să aleagă
un dihor ca animal de companie?
Spun că le-a plăcut. Li s-a părut

63

foarte drăguţ, apoi au căutat pe internet mai multe informaţii şi au
conchis că era cel mai potrivit animal pentru ei. „Nu trebuie scos
afară, învaţă să îşi facă nevoile în
nisip exact ca şi o pisică. Apoi, are
cuşca lui. Dacă trebuia să plecăm
o zi întreagă de acasă, îi lăsam
acolo mâncarea şi apa necesare şi
un hamac în care se juca şi se simţea bine şi nu trebuia să ne îngrijo-

răm că i s-ar fi putut întâmpla ceva
rău prin casă. Ne-a mai atras şi faptul că este un animal inteligent şi
jucăuş şi se poate şi dresa puţin”,
spune Vania Di Vaio.
I-au dat numele Carletto, pentru că, în italiană, dihor se spune
„furetto” şi au făcut „un fel de joc
de cuvinte”. De altfel, l-au adus în
ţară din Italia. „Formalităţile de
atunci nu mai corespund cu cele de
acum - pe atunci, România nu era
în Uniunea Europeană. Oricum, el
avea carneţelul său de sănătate
unde înregistram vaccinările făcute,
numele etc. La un moment dat, săracul, i-am pus şi microcip, deoarece auzisem că era necesar la graniţă. Dar nici la vama rutieră, nici la
aeroport nu l-au verificat vreodată.
Au vrut numai carneţelul”, a explicat
Vania Di Vaio.
Poate cea mai mare problemă a suscitat-o reacţia cunoscuţilor
lor atunci când au auzit că au un
dihor, ţinând seama că în România
dihorii sunt priviţi chiar şi acum mai
degrabă ca dăunători în gospodării.
„A fost interesant, deoarece în
italiană, ca şi în engleză, există două
cuvinte diferite pentru dihorul domestic şi cel sălbatic. Aici însă, când
zici dihor, majoritatea oamenilor se
gândesc numai la cel de ţară şi
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urmează o serie lungă de explicaţii
despre blândeţea şi non-mirosul lui!
Totuşi, după ce l-au cunoscut şi l-au ţinut
în mână, toţi s-au îndrăgostit de el!”,
îşi aminteşte Vania Di Vaio.

Întreţinere
Cu hrana au existat mici probleme, pentru că în România, în urmă
cu zece ani nu exista mâncare specifică pentru dihori, aşa că o aduceau din Italia şi, când se termina,
îi dădeau hrană uscată pentru puii
de pisică. „Atenţie!, hrana uscată
pentru pisici adulte nu este potrivită,
pentru că dihorii nu sunt animale
rozătoare, ci carnivore, şi au nevoie
de multe proteine, pe care aceasta
nu le conţine. Compoziţia recomandată ar fi: proteine: 32-38%; găsimi:
20-25%: fibră: maxim 3%; materie
anorganică: maxim 6,5%. Foarte important este că ciocolata este foarte
toxică pentru ei, dar sunt înnebuniţi
după ea! O dată, Carletto a găsit
prin casă o bucată şi a mâncat-o,
dar i-a fost foarte rău după aceea”,
ianuarie - februarie 2013

a mai povestit stăpâna lui Carletto.
Cuşca dihorului trebuie să fie
spaţioasă, să aibă hamac, loc pentru apă, mâncare şi litieră. „Eu îi făcusem şi un sac de dormit, pentru
că îi plăcea la nebunie să se ascundă. Nisipul din litieră nu trebuie să
conţină prea mult praf (îi intră în
nas); nici rumeguşul nu e recomandat, deoarece provoacă uneori alergie. Mai sănătos şi mai practic, noi
am folosit aşternut de calitate pentru pisici sau rumeguş presat. Când
a crescut şi ştiam că s-a obişnuit cu
toaleta sa, Carletto era liber prin
casă toată ziua şi se întorcea singur
înăuntru pentru a-şi face nevoile,
sau pentru apă ori mâncare. Când

plecam de acasă îl închideam, dar
nu pentru că ne-ar fi fost frică să
nu ne strice ceva din casă, ci mai
degrabă pentru siguranţa lui.
În general, întreţinerea lui e
simplă: trebuie tăiate unghiile, având
grijă să nu se taie vena, linia roz ce se
vede pe unghie, şi curăţate urechile
cu beţişoare şi puţin ulei pentru bebeluşi, pentru a preveni apariţia otitei.
Asta dacă ai un singur dihor, dacă sunt
mai mulţi, îşi curăţă urechile între ei.
Baie îi făceam mai rar, folosind un
şampon delicat, specific pentru animale”, a explicat Vania Di Vaio.
Vaccinurile cele mai importante sunt pentru răpciugă, la care
dihorii sunt foarte sensibili, rabie,
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dacă exista în zonă această problemă, şi filarioză, care se transmite
prin ţânţari. „Noi l-am vaccinat împotriva răpciugii, iar pentru filarioză
i-am administrat cu regularitare nişte pastile. Însă dacă am menţionat
partea pozitivă a procedurilor la
care sunt supuşi înainte de a fi
vânduţi, partea negativă este că
sunt mai predispuşi cancerului glandelor suprarenale. De fapt, asta a
fost singura lui problemă de sănătate, dar i-a fost fatală. Din păcate,
pe atunci nu am găsit niciun veterinar care să trateze sau să opereze
dihori. A trăit şase ani, din august
2001 şi până în 29 septembrie
2007”, a subliniat Vania Di Vaio.

Comportament
Carletto nu a muşcat niciodată pe nimeni, susţine familia, cel
puţin nu în mod dureros, eventual
delicat, în joacă. „Firma de la care
l-am cumpărat (n.red., Marshall, din
SUA) menţine consangvinitatea, îi
castrează şi scoate glandele care
produc miros încă de când ei sunt
foarte mici. Partea pozitivă din
aceşti factori este că ies dihori mai
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mici şi mai blânzi. Îi plăcea să fie
mângâiat în special sub piciorul din
spate (atunci întindea tot piciorul,
drept, aşa cum fac şi unele pisici)
şi lângă botic, spre ureche”, a menţionat Vania.
Când era mai mic, Carletto
era ţinut într-o cuşcă mai mică, cu
uşa „glisantă” pe „tavan”. „Într-o zi
ne-am întors acasă, se uita la noi
din hol, liber. Învăţase singur cum

să deschidă uşa! Şi când a avut o
cuşcă mai mare, uşa trebuia blocată, deoarece învăţase cum s-o deschidă, chiar dacă era nevoie să
apeşi şi să tragi de ea în acelaşi
timp. Odată l-am plimbat pe afară,
la părinţii lui Emanuele, şi trebuie
să ştii că pasiunea lor este să se
bage în spaţii restrânse. Bine, lângă
un perete exterior din casă alunecase un pic pământul şi de fapt era
acolo un tunel, în care Carletto, desigur, a intrat. Manu, speriat, nu ştia
cum să îl scoată şi şi-a amintit că îi
plăcea mult când auzea ceva fâşâind. A luat o pungă de plastic şi a
început să facă zgomot pe acolo şi,
din fericire, curiozitatea lui l-a scos
afară! Când se bucura, ţopăia la
dreapta şi la stânga şi scotea un
sunet gen «pot pot pot pot». Alteori,
când găsea un vas cu pământ, pasiunea sa era să «sape» şi să arunce
afară tot pământul. Dacă vedea o
geantă, era a lui! Bineînţeles, trebuia scos afară tot ce era în ea. Interesant e că în limba engleză există
chiar verbul «to ferret out» (ferret =
dihor), care înseamnă «a descoperi
ceva după căutări atente». Dintre
jucăriile de pluş, şi-a ales una mai
mică şi a devenit prietenul/copilul
lui. Îl ducea peste tot, se juca cu el
şi îl lingea. Chiar şi în ultimele zile
de viaţă, când a paralizat, tot îl căuta şi stătea cu el... dulce!”, îşi aminteşte, nostalgică, Vania Di Vaio.
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PEŞTE MANDARIN

Când mantia mandarinului a intrat la apă
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

D

e o frumuseţe „neobişnuită”, acest peşte este „vânat” (poate mai
corect ar fi „pescuit”) de acvarişti,
de scafandrii amatori de imagini
„colorate”, de pescari (vă veţi edifica pe parcursul scrierii de faţă) şi
de… filatelişti, fiind vedeta unor timbre apărute în Laos, în 1987, şi în
Statele Federate ale Microneziei, în
1993. Şi-a câştigat popularitatea repede, ţinând cont că a fost mediatizat abia din anul 1927, când Albert
William Herre, un ihtiolog american
care făcea cercetări în Filipine, l-a
încadrat pentru prima oară, greşit,
în genul Callionymus splendidus şi
în familia dragonilor de apă, Callionymidae (care cuprinde circa 10
genuri şi 182 de specii). Acest „trofeu al frumuseţii neînţelese” a fost
plasat abia mai târziu, în mod corect, în genul Synchiropus, primind,
în compensaţie, denumirea Synchiropus splendidus (în greaca veche,

„syn” înseamnă „împreună”, „chiropus” - „membru”, iar „splendidus”…
un epitet care vine din limba latină
şi a cărui traducere este inutilă dacă
privim acest peşte). Însă numele
său comun, aşa cum e cunoscut în
lumea acvaristicii, este Peştele Man-

darin şi vine de la amalgamul de
culori vii, asemănătoare cu cele ale
hainelor din mătase purtate de înalţii funcţionari şi nobilii din perioada
Chinei imperiale. Mai rar, Mandarinul este denumit şi Dragonul Dungat sau Dragonul Verde, iar alteori
denumirea de Mandarin este greşit
atribuită şi Bibanului Chinezesc (Siniperca chuatsi), care este doar o
rudă-ndepăr tată a acestuia.

Greu de întreţinut
Habitatul său se întinde din
apele tropicale ale Oceanului Indian
şi până în vestul şi centrul Oceanului Pacific - regiunea biogeografică
Indo-Pacific - (Filipine, Indonezia,
Australia şi Noua Guinee), însă ihtiologii încadrează mai exact „patria”
Mandarinilor, în apele Pacificului din
sudul insulelor australiene Ryukyu.
Este un peşte paşnic, lent, fiind indicat să nu fie crescut alături de
specii agresive sau de „ruda” sa,
Peştele LSD, masculii fiind teritoriali
şi atacându-i pe masculi de Synchiropus picturatus. De asemenea, nu
face casă bună (scuze, acvariu bun)
cu anemonele marine.
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Paradoxal, acest peşte mic dimensiunea sa este cuprinsă între
6 cm şi 8 cm - este extrem de popular, deşi face parte dintre peştii de
acvariu dificil de întreţinut - are nevoie de condiţii speciale pentru a se
adapta la viaţa în captivitate, în pofida faptului că sunt imuni la iritaţia
Cryptocaryon („boala acvariului”),
cauzată de protozoarele ciliate (microorganisme unicelulare). Poate
pentru că este unul din cele doar
două specii de peşti cunoscute în
lume (împreună cu „ruda” sa, Mandarinul psihedelic, sau Peştele LSD
- Synchiropus picturatus) a căror culoare albastră provine de la propriul
pigment celular, poate din altă cauză
- motivaţiile preferinţelor acvariştilor
sunt cele mai diverse -, cine ştie?

Trucuri de hrănire
Dificultatea de a creşte acest
peşte fantastic în acvariu constă nu
doar în stricteţea cu care trebuie respectat habitatul său natural, ci şi în
dietă, unii Mandarini refuză să mănânce orice altceva în afară de amphipode şi copepode (mici crustacee,
creveţi) vii, la fel ca în sălbăticie. Pe
o scală de 1 la 5 a aclimatizării la
condiţiile de captivitate, Mandarinul
e cotat cu 3, 4 sau chiar 5, în funcţie
de specialiştii care fac cotarea, însă
e cert că e o specie nerecomandată
începătorilor, iar succesul depinde în
special de existenţa hranei vii disponibile în acvariu.
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Dorinţa unor acvarişti de a
menţine şi dezvolta în bune condiţii
Mandarini a dus la felurite experimente, unele reuşite, altele nu. Printre ponturile şi trucurile dezvăluite
de acvarişti de pretutindeni, experimentele reuşite cu privire la hrănirea Mandarinilor se referă la mixturi de sânge de viermi (preferabil,
viermii cu ţepi din clasa Polychaeta)
şi icre, sau chiar câteva bobiţe de
mazăre fiartă şi decojită (e preferabil să folosiţi mazărea extrasă direct
din păstaia proaspătă). În habitatul
natural, Mandarinii se alimentează

continuu în timpul zilei, fiind un peşte selectiv, care ciuguleşte hrana
prinsă de regulă pe substratul coralifer. Recomandat este să-i oferi
„pepiniera” de mici crustacee, care
să se dezvolte natural, pentru că,
având această sursă de hrană,
Mandarinul are singur grijă de el,
aşa „mofturos” cum e el.
În 2001, prof. Yvonne Sadovy
de la Universitatea din Hong Kong
şi dr. Mariella Lasotto de la Universitatea din Padova (Italia) au făcut
cercetări complexe în Palau (Micronezia) şi Visayas (Filipine) - susţinute
de National Geographic Society privind, printre altele, şi modul de
hrănire al Mandarinului, concluzionând că acesta are un sistem de
hrănire mixt (se alimentează şi cu
icre), contrar celor stabilite până
atunci (chiar şi acum se mai afirmă,
greşit, că Mandarinul este un peşte
exclusiv carnivor). În principal, studiul a observat strategia prin care
pescarii capturează Mandarini, alegând în cea mai mare parte masculii, pentru că aceştia costă mai mult,
fapt care aduce grave prejudicii ecosistemului şi speciei. Miza? Banii.
Numai în 2001, piaţa capturării peştilor exotici destinaţi acvariştilor s-a
cifrat la 36 de milioane de dolari.
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REPTILE

Performanţă în teraristica din România
• Experiment reuşit în Baia Mare: înmulţirea în captivitate a Broaştei dungate galbene „Săgeată otrăvită”

de Daniel Purcaru
daniel.purcaru@petzoom.ro

C

ald şi umed - asta simţi
când pătrunzi în mini
grădina zoologică a lui
Edi Martinescu, un băimărean pasionat de vieţuitoare de orice fel.
Şapte acvarii şi acvaterarii „mobilează” cochet sufrageria apartamentului. Un băieţel de un an, Teo, ne conduce la un terariu, bate în sticlă şi
ne urmăreşte reacţia. Multe plante,
un susur de apă, dar nici urmă de
vreo vieţuitoare. Edi, tatăl micului
„ghid”, elucidează misterul, râzând.
Chiriaşii acvaterariului - cinci broaşte micuţe, nu se lasă văzute decât
prin „şantaj”, adică momite cu mâncare.

Drumul
Aventurile lui Edi Martinescu
printre necuvântătoare au o istorie
lungă: „Am început să cresc animale la vârsta de şapte ani, la în-
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ceput cu iepuri şi porumbei pe balcon. La scurt timp am adus primul
şarpe în casă. A fost un locatar clandestin şi doar pentru 24 de ore. Nu
mă lăsau părinţii să cresc şerpi”.
Timp de două decenii, animale la
care mulţi visează sau de care alţii

se tem au trecut, rând pe rând, prin
casa şi terariile sale. Hamsteri,
peşti, prepeliţe, şopârle sau păianjeni au fost doar o parte din
chiriaşii casei Martinescu. De la zeci
de borcane cu peşti, până la acvarii
de sute de litri, a fost doar o chestiune de timp. A studiat şi a crescut specii pretenţioase de peşti şi
plante, şi-a construit singur acvariile
şi apoi a căutat noi provocări. Ţestoasele de Florida şi-au găsit şi ele
un spaţiu primitor la el acasă, dar
marea provocare încă nu apăruse.
În urmă cu doi ani, a cunocut
un alt pasionat de animale, prin intermediul căruia a făcut rost de trei
broaşte arboricole cu ochi roşii. Adevărata piatră de încercare în domeniul
teraristicii începea să se contureze:
„Am mers la un târg de teraristică în
Budapesta, unde am văzut o mulţime
de animale care mai de care mai
atrăgătoare. Mi-am cumpărat trei
broaşte săgeată (Dendrobates leucomelas - Broasca dungată galbenă
„Săgeată otrăvită”, sau Broasca
săgeată bondar), la îndemnul soţiei.
Erau prea multe şi prea frumoase, iar
eu nu mă puteam hotărî, aşa că am
lăsat-o pe ea să aleagă”.
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Habitatul
De la terariştii din afara ţării
a învăţat cum se construieşte un
terariu pentru a fi cât mai confortabil speciei găzduite în el. „Minimul
de spaţiu este un acvaterariu de
30x30 cm pentru o pereche, dar cu
cât e mai mare, cu atât e mai bine.
Pe acest criteriu am mers şi eu şi
nu m-am zgârcit la spaţiu. Celor trei
broaşte săgeată le-am oferit un
spaţiu de patru ori mai generos
decât minimul acceptat”, a explicat
băimăreanul.
Construirea „căsuţei” pentru
broaşte nu este dificilă, dar trebuie
ţinut cont de câteva reguli simple.
Substratul este constituit din pietriş
sau bile ceramice, deasupra cărora
se aşterne un strat de moss (muşchi
uscat, care în contact cu apa se
expandează uşor), urmează plantele şi un strat de muşchi viu, care
în timp se va mări şi va ocupa cea
mai mare parte bazală a acvaterariului: „Regula de bază a unui acvaterariu cu batracieni este următoarea: apa trebuie să circule. Din
excrementele animalelor azotul
ajunge în apă, unde intră sub acţiunea bacteriilor denitrificatoare, mai
departe la plante şi cam aşa se face
circuitul apei în mini natura acvaterariului”, explică Martinescu.

Înmulţirea
În afară de fascinanta muncă
de creştere a broaştelor în captivitate, băimăreanul a mai reuşit o
performanţă cu care puţini se pot
lăuda: a reusit sa înmulţească, la el
acasă, Broasca dungată galbenă
„Săgeată otrăvită”. „Am simulat se-

ianuarie - februarie 2013

zonul ploios din America de Sud.
Deşi broaştele trăiesc în mediu
umed, pentru reuşita înmulţirii lor
am crecut şi mai mult umiditatea.
Am pulverizat apă pe animale în
fiecare zi, timp de două luni, cu o
răbdare şi meticulozitate de chinez
bătrân. Le-am creat o ascunzătoare,
unde masculul să poată chema
femela pentru depunerea pontei.
După un timp, am văzut ouă depuse
în adăpostul lor. Câteva săptămâni
am tot adunat ouă şi le-am mutat
din terariul mare. Mormolocii ies din
ou după două săptămâni şi, timp
de trei luni, se ţin separat (din cauza
canibalismului generat de coabitarea într-un spaţiu relativ restrâns),
fiind hrăniţi cu spirulină cumpărată
de la petshop-uri. E foarte important
să fie ţinuţi în «apă neagră», adică
trebuie să cumpărăm din magazinele de animale o soluţie care
colorează apa”, a explicat Martinescu.
Contrar aşteptărilor, în încăperea cu acvaterarii e linişte, iar
băimăreanul explică de ce nu se

aude niciun orăcăit: „La batracieni,
masculii sunt cei care emit sunete.
La specia Dendrobates leucomelas,
masculii emit sunete foarte slabe,
nu binecunoscutul orăcăit, ci un
ţârâit slab, şi doar în timpul zilei, cu
precădere dimineaţa”.

Hrănirea
În libertate, broaştele se
hrănesc cu animale vii, în special
insecte care trebuie să se mişte
pentru a fi uşor reperate de prădătorii orăcăitori. De unde însă atâtea
insecte şi, mai ales, atât de mici
încât să poate fi mâncate de broscuţe de 4-5 cm lungime? Rezolvarea părea, şi de data aceasta, simplă pentru băimărean. Înmulţeşte
viermi de tărâţe şi muşte pentru aşi asigura hrana necesară animalelor: „Am cumpărat câteva culturi de musculiţe de oţet (Drosophila
melanogaster şi Drosophila hyde),
selectate genetic pentru a nu putea
zbura. Acum am propriile culturi de
musculiţe şi, suplimentar, cresc mici
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viermi de tărâţe, cu care broaştele
se hrănesc la fel de bine”.
După 20 de ani în care a crescut animale, Edi Martinescu susţine
că e un veşnic începător care caută
mereu noi provocări. A construit un
acvaterariu din podea până în tavan, în care creşte peşti, melci, plante acvatice şi plante aeriene. Are
trei terarii cu broaşte şi a reuşit chiar
să înmulţească Broasca dungată
galbenă „Săgeată otrăvită”: „Nu mai
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ştiu pe nimeni care să fi înmulţit această specie în captivitate, în România. Nu am certitudini, dar e foarte probabil să fiu singurul în această
privinţă”. Următoarea provocare?
„Deocamdată nu ştiu ce animale
îmi voi cumpăra, de multe ori este
o alegere de moment, alteori îmi
planific din timp. Acum vreau să mă
ocup de culturile de musculiţe, nu
doar să le sporesc numeric, ci să
dezvolt o reţea de crescători de ani-

male care să se ocupe şi de această
parte importantă a teraristicii. Am
făcut cadou culturi de drosophile,
cu condiţia să fie bine îngrijite şi
înmulţite şi, în caz de nevoie, să primesc şi eu înapoi de la alţii. Vreau
să implementez în rândul terariştilor
şi această latură, cea a creşterii şi
înmulţirii animalelor care servesc
drept hrană protejaţilor noştri din
terarii”, a mai mărturisit Edi Martinescu.
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GREIER

Companioni muzicali
de Doris Savu
doris.savu@petzoom.ro

A

tunci când te gândeşti
la animale de companie, greierele - da, da,
chiar „leneşul” din fabula lui Jean
de la Fontaine -, pare o ciudăţenie,
însă „cântăreţul” care-şi freacă aripile chitinoase este o alegere bună,
îndeosebi pentru cei care au mai
puţin timp la dispoziţie pentru întreţinerea unui pet. Şi asta nu-i o
opţiune inedită! În Erya, enciclopedia Chinei, se menţionează creşterea greierilor ca animale de companie încă din anii 500-200 î.Hr.,
iar în secolul al VIII-lea d.Hr., în timpul domniei lui Li Longji - Xuanzong
din dinastia Tang, vânzarea companionilor cântăreţi a devenit o afacere înfloritoare. Erya menţionează
că „ori de câte ori vine sezonul de
toamnă, doamnele de la palat primesc greieri în cuşti mici de aur şi
în timpul nopţilor le asculă cântecul.
Obiceiul a devenit popular”. Nici asta nu-i o gogoriţă, cel mai vechi artefact privind creşterea greierilor ca
animale de companie fiind o „casă
de greieri”, descoperită într-un mormânt din anul 960 d.Hr., iar Field
Museum of Natural History deţine
o lucrare a lui Su Han-Chen, din secolul al XII-lea, care reprezintă câţiva
copii jucându-se cu greieri. Şi cu
asta, gata cu argumentele.
Datorită „virtuozităţii artistice”, greierii sunt extrem de iubiţi
şi astăzi în Asia. În trecut, în China
şi Japonia, li se verificau abilităţile
de interpreţi, iar cei mai „talentaţi”
erau vânduţi bogătaşilor - în plus,
• În Asia, încă din secolul al VIII-lea,
se organizează lupte între greieri.
Astăzi, există chiar o asociaţie de
profil la Beijing (China). Turneele
sunt filmate cu camere video extrem de performante, capabile să
mărească foarte mult imaginea, şi
ulterior transmise la TV.
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în tradiţia acestor popoare, greierii
simbolizează prosperitate şi noroc.
Aşa a luat fiinţă tradiţia care promovează greierele ca şi vietate de companie.

De ce şi cum cântă greierii?
Preferând să sară în loc să
zboare, greierii au picioarele posterioare foarte puternice. Picioarele
din faţă prezintă o mică cavitate de
formă ovală, care este acoperită cu
o membrană extrem de fină, care
rezonează la orice sunet, chiar şi la
cele din spectrul ultrasonic.
Greierii pot fi încadraţi în
două mari tipologii: greierii de casă
(Gryllus domesticus) şi greierii de
câmp (Liogryllus campestris); toţi
au corpul scurt şi gros, capul dotat
cu antene lungi şi ochii mari. Greierul de casă măsoară cel mult 2 cm
în lungime, este galben-maroniu,
prezentând trei dungi întunecate pe
cap, în timp ce greierele de câmp,
care trăieşte pe pajiştile sălbatice,
ajunge la 2,5 cm în lungime şi este

aproape negru, cu nuanţe maronii.
Există şi greieri consideraţi atipici,
cum ar fi greierii de peşteră (Rhaphidophoridae).
De ce cântă greierii? În „Cercetarea secretelor naturii”, autorii
explică: „Aflându-se în căutarea
unei partenere, masculul, desăvârşit în arta comunicării, cântă trei genuri de cântece: unul ca să-şi anunţe prezenţa, altul ca să curteze o
femelă şi al treilea ca să-i îndepăr teze pe rivali”. Entomologii preocupaţi de analiza semioticii muzicale
a greierilor desemnează patru cântece specifice: în perioada de aşteptare a femelei greierul cântă destul
de tare, tocmai pentru a fi auzit; dacă semnalează alt mascul în apropiere, devin foarte agresivi şi se
manifestă zgomotos; dacă femela
se află în apropiere, emit sunete armonioase, aşa-numitele cântece de
curtoazie, pentru atragerea acestora. Imediat după o împerechere,
succesul este semnalat fonic, greierii cântând de veselie.
Amos Dolbear a demonstrat
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că greierii se manifestă în funcţie
de temperatura mediului în care se
află. Cu cât temperatura este mai
ridicată, cu atât rata emiterii sunetelor este mai mare. La speciile comune, s-au înregistrat aproximativ
62 de sunete pe minut la o temperatură de 13°C.
Cum cântă? Greierii nu au
aparat vocal; pentru emiterea sunetelor aceştia folosesc frecarea
elitrelor. Suprafaţa aripilor este prevăzută cu aproximativ 150 de prisme triunghiulare şi patru membrane
a căror vibraţie intensifică sunetul.
Doar aripile greierilor masculi ajunşi
la maturitate pot produce sunete.
Greierele minune al muzicii, care
atrage admiraţia femelelor, a fost
desemnat Homoegryllus japonicus
sau Greierele de aur.

Înmulţirea greierilor
Antropologul Berthold Laufer
a explicat faptul că „sunetul emis
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este un fenomen mecanic, nu muzică propriu-zisă, însă aceste sunete
sunt produse doar pentru că ele
transmit că masculul este îndrăgostit şi că este timpul reproducerii”.
Femelele se împerechează cu
mai mulţi masculi, forţaţi prin urmare de natură sa aibă testicule pe
măsură. Specialiştii entomologi ai
Universităţilor Derby şi Cambridge
din Marea Britanie evidenţiază faptul că testiculele greierelui mascul
pot ajunge să ocupe până la 14%
din masa lui corporală, cum e cazul
greierelui de tufiş, din specia Platycleis affinis. Greierii se împerechează la sfârşitul verii.
După reproducere, femelele
depun câteva sute de ouă, printr-un
tub în formă de sabie, ovipozitorul.
De exemplu, specia Acheta domestica depune ouă aproape continuu,
greieraşii devenind adulţi în 60-90
de zile.

Creşterea greierilor
Greierii sunt omnivori, hrănindu-se inclusiv cu plante aflate
în procesul de descompunere organică. Atenţie, devin necrofagi,
când altă sursă de hrană nu le
este disponibilă. De asemenea pot
prezenta un comportament de
prădători asupra greierilor infirmi.
Crescătorii din România îi hrănesc
cu tărâţe, fulgi de porumb, morcov,
măr. Pentru a prelungi speranţa de

viaţă a greierelui de companie, se
recomandă un spaţiu suficient de
mare (un terariu), pentru a evita
ca insecta să devină prădător şi
pentru ca aceasta să se poată deplasa prin sărituri. Locul unde se
păstrează greierii trebuie curăţat
o dată sau de două ori pe săptămână, în funcţie de cantitatea
de excremente eliminată, iar temperatura recomandată este de 2528°C. Nu în ultimul rând, cei care
îşi doresc un greiere drept companion trebuie să ia în calcul şi „concertul” nocturn.

73

ARAHNOFOBIA

Cum să învingi o fobie des întâlnită
* „Nu mi-e teamă când văd un păianjen, ci atunci când nu-l mai văd.” - arahnofob
de Oana-Cristina Butta
oana.butta@petzoom.ro

U

n psiholog îmi spunea
odată că există vreo
sută şi ceva de fobii documentate oficial (fobie: teama iraţională de ceva, pentru necunoscători). Am râs şi i-am răspuns:
„Aiurea!”. În realitate, numărul lor
s-a dovedit a fi chiar mai mare.
Există lucrări elaborate de cunoscuţi
oameni de ştiinţă care tratează extrem de serios fobii ca assymmetriphobia (teama de obiecte asimetrice), phobophobia (teama de a
avea o fobie) sau hippopotomonstrosesquipedaliophobia (teama de
cuvinte lungi, al cărei nume în sine
dovedeşte că unii psihologi au un
umor macabru).
Dincolo de aceste „ciudăţenii” şi de multe altele ca ele, fobiile sunt o problemă reală. Statistic,
unul din patru indivizi a suferit la un
moment dat de o fobie, iar arahnofobia (teama de păianjeni) e citată

frecvent ca una dintre cele mai des
întâlnite fobii. Deşi nu există nici un
studiu la nivel global, se pare că
arahnofobia ar fi mai răspândită în
Europa şi America de Nord şi,
dimpotrivă, destul de rar întâlnită în
Asia (să ne amintim doar că bucătarii din anumite ţări dau dovadă
de o creativitate debordantă şi pot
transforma orice într-o... delicatesă;

aviz amatorilor!)

Sunteţi arahnofob?
Să facem un test simplu. Închideţi ochii. Imaginaţi-vă un păianjen, oricare: tarantulă, păianjen
de casă, păianjen-lup... Stop! Aveţi
o respiraţie rapidă? V-a crescut pulsul? Aţi simţit din senin furnicături
pe braţe sau pe spate? Sunt semne
clasice ale reflexului „luptă-sau-fugi”
(„fight-or-flight”, în engleză) care
apare în situaţii de panică. În aceste
cazuri, dacă nu ştiaţi deja, sunteţi
arahnofob. Dar nu e cazul să vă faceţi probleme; unele studii estimează că unul din trei până la cinci indivizi de pe planetă au exact aceeaşi
problemă.

Teama de păianjeni,
de la origini până azi
Arahnobia nu este nici pe departe ceva nou. Istoricii amintesc
cum, cu peste 2.000 de ani în urmă,
în Abisinia (Etiopia de astăzi), oraşe
întregi au fost abandonate din cauza unei invazii de arahnide gigantice. În Evul Mediu circula credinţa
că păianjenii pot să absoarbă orice
otravă cu care intră în contact, iar
muşcătura lor putea ucide. În timpul
74
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epidemiei de ciumă bubonică, păianjenii erau consideraţi purtători ai
bolii, alături de şobolani şi gândaci.
Însă literatura secolelor trecute
menţionează şi indivizi care manifestau, dimpotrivă, un interes neobişnuit faţă de păianjeni. Artista
germană Anna Maria Schurmann,
care a trăit la sfârşitul secolului al
XVII-lea, obişnuia să consume arahnide şi punea asta pe seama faptului că se născuse în zodia Scorpionului. Scriitorul britanic W. S.
Bristowe, autorul cărţii „Lumea păianjenilor”, descrie cazul domnişoarei Jennifer Walke, care avea acelaşi
obicei.
Cu toate cercetările din ultimii
ani, nimeni nu a reuşit să explice
cu certitudine de unde apare teama
de păianjeni. Unii cercetători susţin
că ar fi vorba de un instinct transmis
de la strămoşii noștri ancestrali,
care aveau toate motivele să se
teamă de păianjenii veninoşi. Alţii
cred că fobia ar apărea în urma unei
experienţe traumatizante, indiferent
dacă persoana în cauză şi-o mai
aminteşte sau nu.

Şi totuşi...
... există oare vreun motiv întemeiat pentru care ar trebui să ne
fie frică de păianjeni? În primul
rând, dintre toate speciile de păianjeni descoperite până la ora
actuală (aproximativ 40.000), doar
şapte au un venin suficient de pu-
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ternic încât muşcătura lor să pună
în pericol viaţa cuiva, iar cinci dintre
ele trăiesc doar în Australia. Cantitatea de venin provenită din muşcătura de păianjen poate produce
un oarecare disconfort, dar nu e
fatală decât în cazuri excepţionale
(spre exemplu, dacă veninul provoacă o reacţie alergică).
Cu toate acestea, de regulă,
păianjenii nu prezintă vreun pericol
real. Dimpotrivă! Dacă sunt lăsaţi
să-şi facă treaba, păianjenii „de
casă” ţin sub control alte insecte
(ţânţari, muşte, furnici etc.), iar cei
din grădini se hrănesc cu larve,
omizi sau afide, care dăunează
plantelor cultivate. E greu însă să
te gândeşti la cât de folositori sunt,
de fapt, păianjenii atunci când suferi
de arahnofobie şi tocmai ai desco-

perit unul care şi-a ţesut pânza în
colţul camerei. Vestea bună este că
există destule metode terapeutice
prin care teama de păianjeni poate
fi fie eliminată, fie ţinută sub control. Dintre acestea, terapia prin expunere este cea mai accesibilă.
Principiul terapiei prin expunere, denumită şi „terapia în patru paşi”, este simplu: teama duce
la evitare, iar evitarea întăreşte sentimentul de teamă. Singurul mod de
a întrerupe acest cerc vicios este
adoptarea unui comportament opus
faţă de cel de până acum, comportament care duce la rândul lui la
schimbarea sentimentului dominant.
În cazul unui pacient arahnofob, terapistul ar putea încuraja în
primă fază o discuţie despre păianjeni, eventual însoţită de exerciţii
de respiraţie şi relaxare. În a doua
fază urmează expunerea indirectă,
prin fotografii sau clipuri video. A
treia fază constă în confruntarea
directă cu obiectul temerii. Asta nu
înseamnă că pacientul e pus să
aibă vreun contact fizic cu un păianjen, dar ar putea să-l observe de
aproape sau chiar să încerce să
îngrijească unul. În fine, ultima fază
constă în aplicarea constantă, în
viaţa de zi cu zi, a noilor tipare de
comportament dobândite în terapie.
Dacă totul a mers bine, arahnofobul
va reuşi să-şi controleze mult mai
bine teama sau chiar să nu o mai
resimtă.
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SLAVUJAR

„Internaţionala”
canarului-privighetoare
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

D

acă „răutăcioşii” - adică ăia care n-au avut în
viaţa lor o volieră - susţin că „fiecare are păsărica lui, însă
unii au stoluri”, ei bine, aflaţi că cei
cu „stoluri” sunt ceva mai fericiţi. În
acest an, în perioada 23-27 ianuarie, crescătorii români de păsări cântătoare şi ornamentale pot participa
pentru prima oară la un campionat
mondial. Pentru statisticieni (care
au nevoie de date exacte, nu de „poveştile” noastre) şi pentru preţioşi,
denumirea exactă este „Întâlnirea
Confederaţiei Mondiale de Ornitologie pentru păsări cântătoare şi ornamentale”, ediţia din acest an, a 61-a (să
nu se-ndoiască nimeni că „nebunia”
asta cu păsăricile nu-i o chestiune
serioasă!), va fi organizată la Ethias
Arena din Hasselt (Belgia), de către
Federaţia Regală Belgiană de Ornitologie.
Cum a devenit posibilă premiera asta? Simplu - mă rog, a fost
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destul de complicat, dar când vezi
rezolvarea în faţa ochilor şi rebusul
ţi se pare simplu. La sfârşitul anului
trecut, crescătorii români de păsări
cântătoare şi ornamentale au primit
cadoul de Moş Crăciun cu câteva
zile mai repede şi nu din Laponia,

ci din orăşelul italian Bussolengo
(situat în apropiere de Verona), unde s-au întrunit membrii Comitetului
Director al Confederaţiei Mondiale
de Ornitologie: italianul Salvatore
Cirmi - Preşedinte general -, spaniolul Bernardino Yeves Valero - pre-
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şedinte adjunct -, italianul Domenico Rosa - vicepreşedinte -, portughezul Paulo Milheiro Maia - vicepreşedinte -, olandezul Constant Van-Santen
- secretar general -, francezul Christian Lemée - trezorier - şi portughezul Carlos Ramoa - secretar adjunct.
Pe lângă problematici organizatorice, care vizează, de pildă, alegerea a încă unui vicepreşedinte, în
persoana lui Alberto Rubens, din Israel, Comitetul Director al Confederaţiei Mondiale de Ornitologie a avizat favorabil cererea de afiliere a
Federaţiei Ornitologice Române
(FOR), aceasta fiind acceptată ca
nou membru al organizaţiei mondiale şi, implicit, primind dreptul de a
participa la competiţiile organizate
sub egida acesteia, prima fiind chiar
campionatul mondial ce se va desfăşura în Belgia. „Pentru prima oară,
crescătorii noştri pot participa la
campionatul mondial sub steagul
României, cu condiţia să adopte inelele COM şi să respecte regulile prevăzute de organizatorul campionatului mondial”, a confirmat, pentru
revista „Petzoom”, Sorin Florea, preşedintele Clubului Crescătorilor de
Canari de Cântec Slavujar din România şi al Clubului Român de Fringillidae - cluburi afiliate FOR.

Canarul sârbesc
Pentru neofiţi, câteva precizări: din punctul de vedere al competiţiilor, canarii au fost împărţiţi de
oameni în trei grupuri: de aspect
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(care au formele corpului şi aspectul
penajului deosebite), de culoare (ale
căror mutaţii au determinat culori şi
nuanţe spectaculoase) şi de cântec
(la care nu contează aspectul, ci „talentul”).
Referindu-ne doar la ultimii,
unii specialişti îi împart în Belgian
Waterslager (sau Malinois) - varietate dezvoltată de pe la 1700, extrem de apreciată datorită trilurilor
care imită apa curgătoare şi sunete
unice, line şi suave, de clopot sau
flaut; German Roller (specie dezvoltată din anii 1800, în zona Munților
Hartz, fapt pentru care sunt cunoscuţi şi sub denumirea Hartzer, în
1922 fiind conceput primul standard); American Singer - specie ob-

ţinută prin încrucişarea speciilor
German Roller (2/3) cu Border Canary (1/3), prin anii ’30, când un
grup de femei autointitulat „Cele opt
neveste din Boston” au decis să creeze o specie de canari care să îmbine cântatul deosebit cu frumuseţea
fizică; Spanish Timbrado - genetic,
acesta este cel mai apropiat de canarul sălbatic Serinus Serinus, iar
trilurile sale amintesc sunetul castanietelor (instrumentul tradiţional iberic). La aceste patru „principale”
specii, unii au mai adăugat Cântăreţul Rus şi Ceperii (aşa-numiţii „canari comuni”). Nimic despre Slavujar…
Cu toate acestea, specia a
fost dezvoltată încă din cea de-a
doua jumătate a secolului XX, pe
actualul teritoriu al Serbiei şi încă
de pe atunci crescătorii sârbi au denumit-o „Slavujar” (Privighetoare),
considerând că aceste păsări au un
„repertoriu” foarte larg de sunete,
majoritatea acestora provenind din
cântecul privighetorii. Pentru a încununa munca de reproducere şi
selecţie de zeci de ani, Federaţia
Ornitologică Sârbă (SOF) a convins
Uniunea Organizaţiilor pentru Protecţia şi Îngrijirea Păsărilor din Iugoslavia să recunoască „Cântăreţul
sârb - Slavujar” ca specie distinctă,
implicit şi standardul aferent speciei, fapt care s-a produs în 24 iunie
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2000, la Krusevac. Acest standard
menţionează capacităţile fonetice
ale acestor canari, însă prezintă şi
coloristica sa. Slavujarul are o mare
varietate coloristică a penajului, acesta putând fi alb, galben, albastru, verde, combinaţii de galben şi
verde, alb şi albastru şi Isabel (Isabel galben şi Isabel alb).

Adoptarea „sârbului”
de către români
Intuind succesul pe care-l va
avea Slavujarul în universul cântătorilor din colivie, românii (cu Sorin
Florea pe post de „locomotivă”) l-au
adoptat şi chiar şi-au creat un club
naţional. Mai mult, ca să nu mai râdă nimeni de cei peste 30 de crescători care au devenit membri ai
Clubului Slavujari din România, aceştia au reuşit performanţa de a
capacita ţările care cresc constant
această specie şi au organizat, începând din 2011, Marea Cupă Balcanică a Canarilor Slavujari. La sfârşitul anului trecut, în perioada 30
noiembrie 2012 - 2 decembrie 2012, a
avut loc cea de-a doua ediţie a Grand
Balkans Cup Competition, desfăşurată la Bucureşti, în demisolul
complexului comercial Bucur Obor,
cu participarea crescătorilor de
Slavujari din România, Serbia, Albania şi Macedonia. Fireşte, compe-

78

tiţia e dominată deocamdată de întemeietorii speciei, sârbii, însă
pasionaţii români şi-au format obiceiul de a cumpăra de la aceştia canarii câştigători, vizând crearea unor
linii de campioni. Şi anul trecut,
câştigătorii au fost cumpăraţi de
Sorin Florea, care a mărturisit că
speră ca „începând din 2013, să
trecem noi, românii, în fruntea crescătorilor de canari Slavujari şi să
câştigăm primele locuri în competiţia balcanică”. Preţul unui canar
de cântec e de câteva sute de euro,
însă „un campion este un campion,
aşa că preţul lui poate fi de 1.200-

1.500 de euro”, a dezvăluit Florea.
„Cu ocazia Balkans Cup a
avut loc şi campionatul naţional, unde au intrat în competiţie doar păsările crescătorilor români născute
în 2012, care au fost arbitrate de arbitri străini, dar, din păcate, nicio
pasăre n-a întrunit punctajul pentru a
obţine locul 1. Locurile 2 şi 3 s-au decernat însă, pe locul 2 clasându-se
un canar aflat în proprietatea lui
Ştefan Manolescu (n.red., un bucureştean în vârstă de 45 de ani, care
are o crescătorie de aproximativ
200 de canari din mai multe specii
- Malinois, Slavujari etc.), care a ocupat şi locul 3 în Cupa Balcanică
(n.red., unde au fost înscrise, la fel
ca şi în campionatul naţional, doar
păsări tinere, canari care nu au împlinit un an), rezultat promiţător
pentru crescătorii români de canari
Slavujari - în Cupa Balcanică, locul
1 şi 2 au fost ocupate de canari ai
unor proprietari din Serbia, ţară care
a creat această specie. La fel, în
competiţia Balkan Cup. Tot sârbii au
ocupat primele două locuri la categoria Cupluri (n.red., probă în care
sunt prezentaţi câte doi canari care
cântă în canon) şi tot un crescător
sârb a câştigat titlul de Maestru sau campion absolut -, unde participă, de regulă, şi aşa s-a întâmplat
şi acum, păsări în vârstă de peste
doi ani”, a declarat, în exclusivitate
pentru cititorii revistei „Petzoom”,
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preşedintele Clubului Crescătorilor
de Canari de Cântec Slavujar din
România, Sorin Florea.

Cum se arbitrează
un Slavujar
Dac-ai să mergi vreodată la
un concurs de Slavujari, poate o să
ai şansa să auzi cum fac me-me, pu-pupu, skuki, ori ai să asculţi sunete
repetate, fără să ştii exact ce-s, dar
pe care specialiştii le numesc „dublu broască”, „trunchiat” sau „clocot”. Eh, astea-s ture grele şi nu
orice Slavujar le stăpâneşte - de
aceea arbitrii le apreciază cu 6-10
puncte. Când un Slavujar face cujacuja, hu-hu, ţaca-ţaca, ori imită un
râcâit, voci, cloncănit sau ecou, e
semn de ture semi-grele (şi de experienţă şi talent) şi e punctat cu 48 puncte/„bucată”. Dacă scot sunete de căţei, vogiahi, gâlgâit,
cotcodăcit ori fac vigu-vigu (nu
râdeţi!), sau au tril repezit ori imită
ciripitul, se cheamă că au executat
ture medii şi sunt punctaţi cu 3-6
puncte pe fiecare „medie” d-asta.
Dar Slavujarii mai pot să facă şi aşa:
ca privighetoarea, cucia-cucia (sau
culi-culi), vui-vui, iho, schiu, svârsvâr - dar astea-s considerate ture
uşoare, dacă vă vine să credeţi, şi-s notate ca atare, respectiv cu mai puţi-
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ne puncte (de la două până la cinci).
Aflând cum se punctează Slavujarii, restul pare numai istorie şi...
ureche fină - de aia nu toţi afonii
pot deveni arbitri. Pasărea cântă,
arbitrul punctează şi apoi e ca şi la
abac, se adună punctele. Însă nu e
atât de simplu, când poate să fie
mai complicat şi să ne crucim noi.
Adică, concursul de cântat are două
părţi: impusă şi liberă. Partea impusă a repertoriului are 26 de melodii împărţite în cele patru categorii
explicate, cu cuvintele noastre, mai

sus (turele grele, semi-grele, medii
şi uşoare). Această parte are o importanţă mare, constituind 70% din
prestaţia canarului, restul fiind melodii „în stilul liber”, cântecele fiind
asemănătoare cu repertoriul altor
păsări (ciocârlie, sturz etc.). Crescătorii de Slavujari susţin că există
exemplare extrem de valoroase care
pot să emită chiar şi peste 30 de
ture.
Şi abia acum am ajuns la cumularea punctelor. Pentru ca o pasăre să câştige locul I şi să devină
campion, trebuie să primească de
la 90 de puncte în sus (180 de
puncte sau mai multe la categoria
Perechi şi 320 de puncte sau mai
multe pentru categoria Colecţii, unde cântă patru canari deodată).
Pentru că nu-i de ici, de colo să arbitrezi turele Slavujarilor şi până se
vor forma şi arbitri români, albanezi
etc., la Grand Balkans Cup Competition 2012, comisia de arbitri a fost
formată din membrii clubului Slavujar din Serbia (Branislav Karajović preşedintele clubului -, Životije Arandelović şi Milovan Stojadinović).
Cam asta ar fi povestea pasiunii
pentru Slavujari, simpatizanţilor fenomenului rămânându-le... poezia
(„Canarul galben ca un gălbenuş, /
Cu pene moi şi ochii duşi / Cânta
de după sârmele de-argint / Şi
viersu-i se pierdea în vânt…”).
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CAL

Prieten, profesor şi terapeut
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

D

e câte ori nu ne-a lipsit
în copilărie şi uneori
chiar mai târziu încrederea în noi? Copii sau oameni mari
am simţit uneori că avem nevoie de
ceva special, care ne-ar putea hrăni
sentimentul de autopreţuire. Echitaţia este mai mult decât o activitate
sportivă, fiind parte a dezvoltării personale. Cunoaşterea, înţelegerea
cailor şi aprofundarea acestui nobil
sport are un aport major în dezvoltarea personalităţii. Sabina Ailoaie
a încălecat prima dată un cal la vârsta de 10 ani. În urmă cu zece ani
a înfiinţat o şcoală de echitaţie şi,
recent, a devenit preşedinta asociaţiei educative „Poney Club” din Arad.
Alături de alţi voluntari, ea îi învaţă
pe copii să comunice cu calul, să-l
descopere şi să dobândească aptitudinile echitaţiei. Caii de la „Poney
Club” sunt prieteni, profesori, campioni, dar şi terapeuţi şi asta pentru
că încearcă să-i ajute pe copiii care
suferă de autism să-şi depăşească
limitele.
La „Poney Club” convieţuiesc
într-o armonie de poveste cai şi
ponei, unii ai asociaţiei, alţii în pensiune. Şcoala de echitaţie are cai
de Sport Românesc, cai de Sport
Maghiar, Pur Sânge Englez şi Pur
Sânge Arab. Bineînţeles, „tabloul”
e completat de ponei din rasele
Welsh şi Shetland, cei care au dat
numele asociaţiei şi şcolii de echitaţie.
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Primul pas spre reuşită
Relaţia dintre om şi cal se
bazează în mare parte pe simţuri şi
se construieşte pe încredere. Cunoaşterea acestui animal cu care
omul ajunge să se sincronizeze
dezvoltă o serie de capacităţi psihomotrice. Calul este un animal puternic, inteligent şi, totodată, extrem
de sensibil. La „Poney Club”, copiii
sunt învăţaţi să înţeleagă că nu trebuie să se considere „stăpânii” cailor, ci prietenii lor. „O parte dintre
copiii înscrişi la şcoala de echitaţie,
cei care câştigă campionatele, vin

consecvent, deşi au devenit profesionişti la acest nivel. Vin pentru că
le place, pentru că iubesc animalele
şi vor să-şi petreacă timpul cu ele.
Le-am dat ocazia ca fiecare să se
ocupe de câte un cal, ca niciunul
să nu fie privat de atenţie şi afecţiune. Şi când spun ocupat, mă refer
la spălat, pieptănat, împletit, curăţat
la copite şi plimbare”, spune Sabina
Ailoaie.
Primul sentiment pe care-l
încearcă un copil când se urcă pe
cal e un amestec de teamă, curiozitate, respect şi admiraţie. Începând de la gesturi şi acţiuni mă-
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runte, proaspătul călăreţ îşi va învinge reţinerile şi temerile, va învăţa
să aibă răbdare cu calul şi va căpăta încredere în propriile forţe.
Deci, în compania calului, chiar şi
copiii timizi vor învăţa să devină
îndrăzneţi şi conştienţi de calităţile
lor.

Dedicare şi multă practică
Pentru a ajunge să călărească bine şi să execute câteva exerciţii, un copil va trebui să participe
la 30 de şedinţe. Novicii vor învăţa

mai întâi să conducă calul la pas.
La nivelul mediu, învăţăceii dobândesc abilităţi de conducere a calului
la trap, iar apoi să sară peste obstacole ridicate la 50-80 cm. Nu vor
fi executate însă mai mult de zece
sărituri peste obstacole, acestea trebuind a fi realizate fără greşeli şi
într-un timp cât mai scurt. Jurizarea
se va face ţinându-se cont de timpul
obţinut de călăreţ, de stilul de călărie, de felul în care răspunde calul
comenzilor date din şa. Sabina
crede că acest sport implică o conexiune puternică între om şi cal.

Desigur, această conexiune se clădeşte cu răbdare, dedicare, voinţă,
stăpânire de sine şi multe ore de
practică. „În lipsa unei bune comunicări prin gesturi şi comezi vocale,
un om, în special un copil, nu ar
putea să stăpânească un cal atât
de bine încât să fie capabil să îi
dicteze diferite comenzi pe care animalul să le execute fără ezitare. E
nevoie de un cal blând pentru primele şedinţe de echitaţie, iar prezenţa unui instructor este imperioasă. Trebuie să înveţi să îţi păstrezi
echilibrul călare, comenzile de bază

şi să respecţi în permanenţă ceea
ce îţi spune instructorul: să hărnăşezi calul, să te urci în şa, să mergi
la pas, trap, galop, să înveţi să
schimbi direcţia de mers şi să te
opreşti”, a explicat Sabina Ailoaie.

Echipa campioană
Nu mulţi copii care practică
echitaţia ajung să facă performanţă
în competiţii. Daria Paliciuc, o fetiţă
ambiţioasă de 12 ani, care practică
echitaţia de trei ani, a ajuns al doilea an consecutiv campioană la probele Campionatului Hipic Ecvestru
pentru copii Bekes-Arad alături de
iapa Samira. Pentru că este pasionată de echitaţie şi iubeşte caii,
Daria dedică acestora tot timpul ei
liber. A învăţat să îngrijească corect
caii şi se îngrijorează la fiecare mică
zgârietură a lor. Nu dă înapoi de la
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munca de curăţare a copitelor şi
adoră să îi răsfeţe cu bunătăţile
preferate. Atât de „acaparată” de
echitaţie este Daria, încât şi-a convins şi părinţii că vrea un campion
al ei. Părinţii i-au făcut cadou o iapă
superbă, rasa Sport Maghiar.
• Echipa „Poney Club”, care
a câştigat 35 de cupe la Hipic
Ecvestru pentru copii Bekes-Arad,
este formată din: Daria Paliciuc,
Sandra Takats, Maria Dragoiu,
Lucian Faur, Ioana Pitulan,
Anya Alexa, Victoria Tapaszto,
Andra Bortoi şi Mărcuş Alexa.
O alta „amazoană” - cum o
numeşte instructoarea ei, Sabina,
este coechipiera Dariei, Sandra Takats. Deşi este încă începătoare, a
obţinut rezultate bune în acest an.
„Din cele 35 de cupe câştigate anul
acesta de componenţii echipei Pony

Club Arad în Campionatul Ecvestru
pentru copii Bekes-Arad, patru au
reprezentat locurile pe podium în finala campionatului“, spune mândră
preşedinta Asociaţiei „Poney Club”.
Hipoterapia (sau călăritul în
scop terapeutic) se practică de multă vreme, însă nu este recunoscută
decât ca terapie complementară. La
„Poney Club” Arad au apelat şi familii ai căror copii suferă de autism.
Hipoterapia are menirea de a-i ajuta
pe copii să se concentreze pentru a-şi
menţine echilibrul pe cal şi să îi înveţe să privească de sus ceea ce le
stimulează atenţia. În timp, copiii
autişti vor învăţa să comunice mai
bine cu cei din jur. ,,Caii îi pot ajuta pe
cei care nu-şi pot controla emoţiile,
pe copiii care suferă de autism. Însă
este nevoie de multă răbdare şi consecvenţă în urmarea şedinţelor”, a
conchis Sabina Ailoaie.
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OBSERVATOR

Opulenţa nu ţine cont de numărul
picioarelor
de Roxana Grosu
roxana.grosu@petzoom.ro

S

aloanele de înfrumuseţare sunt dedicate doamnelor care vor să-şi „upgradeze” imaginea cu care se trezesc
dimineaţa, cristalele Swarovski sau
diamantele sunt apanajul exclusiv
al femininelor, iar la petreceri, singurii care merg în patru labe sunt
cei care au exagerat cu alcoolul...
Fals! Toate acestea şi multe altele
reprezintă astăzi şi modalităţi de
răsfăţ al animalelor de companie.
Singura problemă pare a fi costul
acestor huzururi, însă ce nu face omul pentru „cel mai bun prieten al
său”?!

Înfrumuseţare şi gadget-uri
Imaginea este importantă,
aşa că unii sunt convinşi că nici animalele de companie nu trebuie „ignorate”. În consecinţă, vizita regulată la saloanele de înfrumuseţare
dedicate lor a devenit deja un „must” asta dacă nu chemi „salonul” la
tine, pentru că există şi servicii de
cosmetică şi îngrijire a animalelor
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de companie la domiciliul clientului.
Ajuns la salon, stiliştii preiau legătura şi se ocupă de look-ul patrupedului: tuns, vopsit, spălat, coafat,
parfumat, periere, tratament împotriva căderii părului, tăiat unghii
sau curăţat urechi. Preţurile pentru
câteva ore de răsfăţ într-un astfel
de salon se ridică la câteva sute de
lei, însă au disponibilităţi nebănuite,
putând urca mult - de pildă, pentru
ca tratamentul să fie într-adevăr de
VIP, multe saloane oferă şi serviciul

de Taxi Pet, animăluţul fiind transpor tat la domiciliu în cele mai bune
condiţii, iar „coafura rezistă”!
„Cei mai buni prieteni ai omului” pot beneficia şi de tehnologie
modernă; în ultimii ani au apărut
numeroase gadget-uri pentru animalele de companie. Printre cele mai
practice se numără aparatele de
monitorizare prin GPS, dispozitivul
automat de curăţare a litierei pisicii
după fiecare folosire sau cel de purificare a aerului, sistemul automat
de hrănire pentru animale, fântâna
automată de exterior pentru câine,
şoricelul cu fir activat automat,
GoDogGo (maşinăria care aruncă
mingi de tenis) sau dispozitivul de
transport animalier cu termostat.
Evident, la fel ca în cazul gadgeturilor pentru oameni, există şi unele
mai puţin utile, cum ar fi: aparatul
de tradus Takara (care, chipurile, interpretează sunetele emise de animalul de companie) sau un aparat
foto care se leagă de zgarda animalului şi face poze la anumite intervale de timp.
Preţurile încep de la câteva
zeci de euro pentru dispozitivele mai
simpliste şi ajung la mii de euro pentru cele sofisticate.
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Modă şi strălucire
S-au dus vremurile când iarna
vă îmbrăcaţi animăluţul de companie cu vreo vechitură rămasă de
la copil, acum vorbim de culori, materiale şi croieli în tendinţe, ofertele
magazinelor de profil fiind extrem
de variate. Multe case de modă din
străinătate au lansat linii de hăinuţe
pentru patrupede, însă nici românii
nu se lasă mai prejos. Astfel, creatoarea de modă Rita Mureşan şi
dansatoarea Jasmine au lansat o
colecţie de hăinuţe de seară pentru
căţeluşii de talie mică, accesorizate
cu multe, multe cristale Swarovski.
Iar dacă în anotimpurile calde, hăinuţele sunt mai mult un moft, iarna
acestea sunt un „must have”, în
special pentru câinii de talie mică,
iar preţurile pornesc de la 25 de lei
şi pot ajunge la mii de euro.
Un argument suplimentar
pentru cei convinşi că astea-s baliverne: „cel mai bine îmbrăcat câine
din lume” este britanicul Rocky, un
chihuahua, care are mai multe haine de designer decât o femeie din
înalta societate şi care se
schimbă de

cel puţin trei ori pe zi, fiind mereu
accesorizat şi în ton cu moda. Rocky
are peste 1.500 de ţinute care valorează peste 2.500 de lire sterline.
Are şi un cărucior, evident de designer, ochelari de soare ori eşarfe
în toate culorile curcubeului.
Şi dacă-i bal, bal să fie! Nu
de puţine ori, proprietarii de căţei
şi pisici îşi accesorizează patrupedele cu bijuterii din perle, corali
sau pietre preţioase. Iar dacă piaţa
o cere, bijutierii nu sunt pasivi. În
vara anului trecut, casa de bijuterii
Hellmuth, o companie germană ce
s-a specializat în crearea şi producerea de bijuterii din aur şi argint a
decis să pătrundă şi pe segmentul de bijuterii pentru animalele de companie, lansând linia de coliere
Hellmuth Hund (în limba
germană, „Hund” înseamnă câine). Colierele
din colecţie sunt de trei
categorii, în funcţie de
preţ, mărimi şi ornamente: primul model este din
aur de 14 karate, încrustat cu diamante albe, al
doilea este din argint pur
şi aur de 14 karate ornat
cu diamante, iar al treilea, din argint pur ornat cu diamante ICY.
Preţul acestor coliere începe de
la circa 500 de
dolari şi poate

ajunge până la... 8.000 de dolari.

Party & doga
Dacă în România una dintre
cele mai „trendy” sărbători a devenit
Halloween, nici patrupedele nu puteau fi ignorate. Aşa că, pe 26 octombrie 2012, un hotel de lux pentru căţei din Bucureşti a pus „mască
de la mască” şi a organizat un eveniment cu tema „Tricks for Treats
Party”, la care au participat peste
30 de patrupezi deghizaţi în piraţi,
rockeri, vedete, balerine etc., împreună cu stăpânii acestora. A urmat
petrecerea de Crăciun încununată
cu un tort mare, cu orez, carne şi
legume, ornat cu boabe de hrană
uscată. Preţul pentru acest răsfăţ?
O nimica toată... între 40 şi 120 de
lei pe noapte. Iar dacă petrecerea
de Halloween nu v-a speriat, următorul subiect s-ar putea să vă îngrozească puţin: s-a deschis un centru
de yoga pentru căţei. Minunăţia s-a
întâmplat anul trecut, în Hong Kong,
unde în fiecare duminică o sală se
umple cu patrupede şi stăpânii lor.
Pentru relaxare, animăluţele primesc inţial câte un masaj, iar apoi,
stăpânii lor îi ajută să ajungă în diverse poziţii de „doga” (yoga pentru
câini). La final, un exerciţiu de imaginaţie: dacă ar fi fost scrisă în
2013, celebra operă a lui George
Orwell, „Ferma Animalelor”, s-ar fi
numit, oare, „Firma Animalelor”?
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FAPT

Umanizarea animalelor: de la fiinţă la persoană
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

Z

eci de mii de ani au fost
necesare pentru transformarea şi domesticirea unor specii de animale cum
sunt câinii sau pisicile, dar de câteva decenii lucrurile tind să ia o
întorsătură mult mai radicală. Încercarea tot mai insistentă a omului
de a modifica bagajul genetic natural al unor specii, precum şi schimbarea radicală de perspectivă în
privinţa statutului animalelor sale
de companie s-ar putea să aducă
cu sine o multitudine de efecte negative. Felul omenesc de a iubi animalele nu va avea niciodată echivalent în rândul ”companionilor care
nu cuvântă”.
Cu privire la subiectul umanizării animalelor, Margaret Somerville, director la Centrul de Medicină,
Etică şi Drept al Universităţii McGill
din Canada, avertizează că oamenii
trebuie să îşi menţină respectul
pentru viaţă şi să excludă cruzimile
faţă de animale, dar totodată să
stabilească şi o linie clară de diferenţiere între om şi alte specii,
pentru a evita căderea într-o confuzie care se face din ce în ce mai
des, şi anume aceea că animalele
sunt „persoane”. Somerville a mai
atras atenţia că, dacă animalele
devin persoane, atunci persoanele
devin animale.

Observaţii
Părerile în ceea ce priveşte
umanizarea animalelor sunt împărţi-
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te. Unii oameni preferă compania
exclusivă a acestora şi ajung în stadiul în care le acordă o atenţie la
fel de concentrată ca aceea pe care
ar oferi-o partenerului sau copilului
lor. Alţii se situează la polul opus şi
consideră că locul lor este afară,
nicidecum în casă. Că animalele au
nevoie de leadership, nu de compasiune. Că, indiferent de ochii şi
dragostea cu care le-am putea privi,
animalele vor păstra mereu acea
fărâmă de sălbăticie pe care nici
măcar fenomenul evoluţiei controlate de om nu o va putea neutraliza
în totalitate.
Animalele sunt specii diferite
de om, au trăsături şi înzestrări genetice caracteristice scopului apariţiei lor. Chiar psihologia canină ne
furnizează informaţii valoroase, care
ne demonstrează cât de diferiţi sunt
câinii faţă de oameni, deşi aceştia
sunt consideraţi cvasi-unanim ca
adjudecându-şi incontestabil primul loc pe podiumul relaţiei om-animal. Klaas Wijnberg, terapeut
comportamental, spune că, de-a
lungul evoluţiei sale, nevoia omului
de a avea un câine s-a schimbat
de la necesitate la moft.
Faptul că prietenii noştri
necuvântători primesc un nume

sau sunt îmbrăcaţi cu „hăinuţe”
special croite pentru ei reprezintă
deja un fenomen acceptat şi popular în rândul crescătorilor animalelor
de companie. Însă, umanizarea acestor prieteni de suflet o ia în ultima vreme la galop, astfel că începem să asistăm la dezvoltarea
unor industrii şi preocupări conexe
greu de anticipat în urmă cu câteva
zeci de ani. Exemple? Au apărut
medici specializaţi în efectuarea
operaţiilor estetice pentru câini,
pisici, porci, rozătoare sau chiar
păsări, a fost înfiinţat recent primul
post de televiziune pentru câini în
San Diego, există un festival mondial de film canin la Los Angeles,
centrele de fitness, yoga şi relaxare
pentru animalele de companie sunt
la tot pasul, iar în Brazilia a fost deja
lansată o păpuşă gonflabilă pentru
câinii masculi în călduri. Ba chiar,
mai nou, dacă aveţi o căţeluşă,
puteţi să îi faceţi manichiura utilizând ojă canină. În plus, există
agenţii specializate în programarea
vacanţelor canine, iar o şcoală cu
profil canin din New York pregăteşte
patiseri specializaţi numai în produse pentru aceste patrupede. În
provincia olandeză Friesland s-a deschis o piscină unde câinii pot face
ianuarie - februarie 2013

înot terapeutic sau de relaxare.
Experţii în comportamentul
canin afirmă că umanizarea animalelor noastre de companie nu
face deloc bine acestora, ba chiar
atrag atenţia asupra faptului că
poate genera anumite comportamente problematice. V-a trecut
prin minte sau nu, dar trebuie să
ştiţi că îmbrăcarea unui patruped
va duce la anihilarea comportamentului său specific şi, făcându-i
imposibilă exprimarea cu ajutorul
limbajului corporal, el nu va mai
putea să îşi zbârlească blana sau
să îşi ciulească urechile.

Operaţii estetice
şi păpuşa gonflabilă
Imperfecţiunile animalelor
de companie se pot corecta. Cum?
Prin aceeaşi metodă folosită în
cazul operaţiilor estetice umane.
Aceste operaţii au atât un scop estetic, cât şi unul curativ, de rezolvare
a problemelor de sănătate. Cele mai
populare sunt operaţiile la nas şi reducerea de piele la ochi, în special
în cazul raselor Mops sau Bulldog
Englez, Shar Pei şi Mastiff. Salivaţia
abundentă se poate rezolva tot prin
această metodă chirurgicală.
Doggie Love Doll este o invenţie recentă, apărută în Sao Paolo
(Brazilia), cu scopul de a ajuta căţeii
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să aibă o viaţă sexuală activă. Compania Pet Smiling şi-a propus să
minimizeze momentele de singurătate ale patrupezilor, motiv pentru
care a inventat această jucărie sexuală pentru câini.

Televiziune
şi festival de film
Pentru câinii care rămân singuri acasă şi vor să se relaxeze sau
să se distreze există acum o soluţie
salvatoare, dar cu condiţia să se
afle în San Diego, deoarece acolo
s-a lansat primul post de televiziune
pentru câini, DogTV. Producătorii au
neutralizat culorile, eliminând roşul
şi verdele şi lăsând doar albastrul
şi galbenul, au modificat sunetul,
au scos frecvenţa înaltă şi au pus o
coloană sonoră special creată pentru auzul canin. Astfel, tehnologia
de nouă generaţie permite ca patrupedele să poată urmări în mod corect o emisiune la televizor. În cazul
televiziunii în spectru analog sau
digital „uman”, acest lucru nu este
posibil, din cauza diferenţelor de
aparat vizual câinii neputând vedea
decât un ecran care pâlpâie.
În aceeaşi ordine de idei, să
spunem că primul şi singurul festival de film canin din lume a avut

loc la Los Angeles. Aici, câini de toate soiurile împreună cu stăpânii lor
au invadat parcul Cheviot Hills, unde
timp de 60 minute au vizionat un
colaj de clipuri şi filmuleţe cu temă
câinească. Festivalul a avut şi un
scop caritabil, mai exact acela de a
colecta finanţări pentru programele
de protecţie şi sănătate canină.
Câinii au vociferat prin mârâieli şi
lătrături, astfel exteriorizându-şi sentimentele faţă de ceea ce vedeau
pe marele ecran.

Cimitire comune
Cimitirul pentru animale
Hindsdale din Willowbrook, Illinois,
este unul dintre cele mai vechi cimitire de acest gen din SUA. Aici sunt
înmormântate aproximativ 15.000
de animale de companie. Însă umanizarea animalelor a adus cu sine
un nou concept: cimitirele comune,
locul unde stăpânii şi animalele lor
cu suveranul statut de membri cu
drepturi depline ai familiei pot fi înmormântaţi împreună. Din punct de
vedere al sistemului de credinţe şi
religii, această practică este considerată una eretică.
Sunt numai câteva observaţii,
care pe unii îi vor pune pe gânduri,
pe alţii, poate, îi vor indigna…
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CONSIDERAŢIE

Ai un loc special în inima mea
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

C

ând mă gândeam să
scriu câteva cuvinte despre şi pentru cei care
şi-au pierdut prietenul necuvântător
nu-l pierdusem încă pe Lord. Nu după mult timp, într-o fatidică zi de vară avea însă să mi se întâmple ce
n-aş fi conceput până atunci. Să îmi
pierd cel mai bun prieten. Poate
suna deranjant pentru unii, dar cred
că, de multe ori, câinele e superior
omului. Nu am nevoie de aprobarea
celor din jur şi nu cred că această
convingere ţine de idealism. Cred în
relaţia necondiţionată dintre om şi
animal, mai mult decât cred în susţinerea unor oameni din jurul meu,
într-un moment de cotitură din viaţă.
Îi înţeleg pe cei care şi-au pierdut
prietenul necuvântător şi simt că
nu-l mai pot înlocui. Un prieten adevărat nu poate fi înlocuit.

Labradorul rebel
Hazardul m-a lipsit brusc de
bucuria de a-l mai avea lângă mine
pe Lord, Labradorul auriu, rebel şi
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pus mereu pe şotii, după patru ani.
Doar patru ani frumoşi. Lesne de
înţeles, fără a intra în detalii, am
avut parte de un şoc profund. Însă,
cred că nu e cinstit ca suferinţa să
fie măsurată în intensitate, în funcţie de
posibilitatea de a accepta treptat
pierderea unei fiinţe dragi. Niciodată
nu poţi fi pregătit să pierzi. Viaţa nu
te învaţă asta nicicând.
În vremuri bune, în plimbările
mele cu Lord, întâlneam adesea o
cunoştinţă pe care o găseam companie plăcută. Domnul Florean îl
avea pe Pik, un cocker roşcat, trecut
prin viaţă, cu alură de bătrân înţelept. Lord şi Pik nu se prea întreţineau, bineînţeles datorită diferenţei de vârstă ce impunea respect
din partea Labradorului, încă copilandru atunci. În timp ce Lord îl privea pe Pik, spun eu, cu un amestec
de politeţe şi nedumerire, eu şi compania mea povesteam cel mai mult
despre patrupedele noastre. La anii
săi, Pik fusese încercat de boli şi
slăbiciune, salvat de babesioză (o
parazitoză des întâlnită la câini) şi
dus la veterinar de prea multe ori.
Stăpânul său vorbea cu o detaşare
forţată despre recuperarea câinelui
său, care avusese parte de cel mai
bun tratament medical. Deşi evita

să vorbească despre faptul că l-ar
putea pierde oricând, în ochii săi se
citea tot mai des deznădejdea.
Făcuse tot ce putuse pentru el...
După ce l-a pierdut, a afişat
aceeaşi tărie, însă soţia sa nu-şi
putea ascunde suferinţa. Au trecut
luni, apoi mai mult de un an şi i-am
văzut tot singuri pe cei doi. Mi-au
spus că, cel puţin deocamdată, nu
îşi vor mai lua un alt patruped. Am
cunoscut şi alţi iubitori de animale
care se arătau convinşi de faptul că
vor renunţa să-şi mai ia un animal
de companie, după ce camaradul
lor nu va mai fi.
După ce inima lui Lord a încetat să mai bată, chiar eu am spus.
„Nu mai vreau niciodată să trec prin
asta“. Am fost copleşită de tristeţe
şi chiar am simţit că pierd o parte
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din mine. A trecut ceva timp până
să simt din nou nevoia de a avea
alături un prieten necuvântător.

Timp, acceptare, nevoie
Cred că, în viaţă, imediat după o pierdere e bine să laşi timpul
să vindece, dar mai cred că, în tot
acest timp, trebuie să combaţi tendinţa de interiorizare.
Fiinţele sunt unice în felul lor
şi, după o pierdere, vom avea mereu
tendinţa de a regreta, de a compara. Lord nu poate fi înlocuit. Dar îmi
doresc din nou un prieten pe patru
labe, căruia să-i pot oferi grija, atenţia şi prietenia mea. Cred că este
benefic să socializezi cu alţi iubitori
de animale. Te poţi destăinui şi sfătui numai cu oameni care au capacitatea de a înţelege că pierderea animalului de companie este o dramă.
Apropierea şi implicarea faţă de alte
animale pot schimba multe. Gesturile de caritate faţă de alte necuvântătoare vindecă şi fac să dispară
anumite simţiri şi idei apărute pe
fond de suferinţă.
O alternativă pentru cei care
oscilează în decizia de a-şi lua din
nou un animal de companie ar fi
oferirea unui cămin temporar. Pot fi
luate acasă, pentru o perioadă de
timp animale, un sprijin apreciat de
ONG-urile ce se ocupă de protecţia
acestora. Nimeni nu are de pierdut.
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Oaspetele necuvântător ar putea să
rămână definitiv, ca membru de
familie, cu drepturi depline. Am cunoscut o tânără care a luat acasă
două pisicuţe, iniţial, a spus ea,
doar pentru câteva săptămâni. Nu
s-a mai putut despărţi de ele, după
câteva zile.

Fiecare e unic
Nici plimbările, sărbătorile ori
prima zăpadă nu sunt la fel ca atunci când le trăieşti alături de un
prieten necuvântător. O nouă companie din lumea necuvântătoarelor
te poate ajuta să te împaci mai uşor
cu pierderea fiinţei dragi. Pentru început, un nou animal îţi va acapara
atenţia şi, desigur, timpul. Vei avea
din nou ocazia să experimentezi bucuria de a-i purta de grijă, ceea ce
se va transforma din nou în ataşament. Pe nesimţite, acesta îţi poate
deveni cel mai credincios prieten.
Desigur, cel mai bine e să ştii
ce specie sau rasă e potrivită caracterului şi stilului tău de viaţă,
însă poţi fi cucerit pe loc de un necuvântător. Poate că-ţi doreşti să nu
semene cu prietenul pierdut sau
poate da, măcar puţin. Nu căuta
însă în noul animal de companie
acelaşi temperament şi comportament pe care l-a avut cel pierdut.
Va avea probabil o altă fire, alte
apucături, va face alte năzbâtii, dar

prin toate astea, va deveni special.
Cred că viitorul meu câine nu-mi va
mai aduce absolut orice lucru găsit
în parc, cum făcea Lord. Probabil
nu-mi va părea că zâmbeşte, aşa
cum îmi părea el. Dar ştiu că am
putea petrece împreună clipe minunate. De curând, m-am reîntâlnit cu
vechea cunoştinţă, domnul Florean.
Mi-a povestit că el şi soţia lui îşi
doresc un pui de Cocker. Atât de
simplu definea filozoful Martin Buber capacitatea necuvântătoarelor
de a lega o prietenie cu omul: „Ochii
animalelor au puterea de a vorbi o
limbă minunată“.
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CONCURS

„Eu sunt VEDETA lunii!”
• Maravet şi Petzoom îl premiază pe Panka, din Braşov, cu hrană pentru o lună
Imola-Szidonia Kovacs din
Braşov (str. Molidului nr.29), proprietara lui Panka (adică Ravenheart
Mistery A Dream Come True, pe numele din „buletin”), a început anul
cu un motiv suplimentar de satisfacţie. Fotografia pe care i-a făcut-o
lui Panka l-a situat pe „junele” în
vârstă de doar nouă luni în vârful
podiumului de premiere din această
lună, fiind considerată de juriul „Petzoom” ca fiind cea mai reuşită dintre cele trimise pe adresa de e-mail
a redacţiei. Aşadar, Panka a câştigat
titlul de „Vedeta lunii”, iar Imola Kovacs, hrana necesară animalului său de
companie pentru o lună. Pe locul II
s-a clasat Elmo, un English Cocker
Spaniel veritabil, veteran de 11 ani
şi jumătate, fotografiat de stăpâna
sa, Raluca Avarvarei, din Vatra Dornei
(jud. Suceava), iar pe locul III, Amore,
o „ursoaică” Chow Chow în vârstă de un
an şi jumătate, al cărei profil ni l-a
prezentat Alexandra Costache, din
Bucureşti. Tuturor concurenţilor,
mulţumiri pentru participare (cu un
plus pentru Pinky, un metis de

1
2

Panka

Elmo
Cocker care a împlinit un an şi patru
luni de năzdrăvănii pe planeta noastră şi care a fost fotografiat de stăpâna lui, Cristina Dragomir, din Bucureşti) şi îi asigurăm încă o dată de
preţuirea noastră, invitându-i să persevereze cel puţin până când vor fi
declaraţi câştigători. Concursul „Vedeta
lunii” continuă şi în acest număr al
revistei „Petzoom” (detalii în pagina
94). Poţi să câştigi şi tu un premiu
asemănător dacă trimiţi, până în 12
februarie 2012, o singură poză cu
animalul tău de companie pe adre-

3
Amore

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 e-mail, precizaţi numele şi
prenumele dumneavoastră, adresa
completă, numărul de telefon şi numele şi vârsta animalului de companie. Vă dorim succes!

Scrisoarea LUNII
Un foarte sociabil Hamster
Auriu (Mesocricetus auratus, specie
mai cunoscută sub denumirea
Hamster Sirian) este câştigătorul
premiului oferit de Maravet şi „Petzoom”, care constă în hrană pentru
o lună. Posesoarea lui Codiţă, căci
aşa se numeşte „Sirianul”, botoşăneanca Alexandra Lefter, din comuna Hudeşti, ne dezvăluie de ce
este micul rozător un animal de
companie deosebit. „Codiţă are
doar două luni, însă nu este un
hamster oarecare, fiind extrem de
sociabil şi jucăuş - mai mult, este
«producţie proprie», fiind născut în
casa noastră. Este un Hamster Sirian căruia îi plac foarte mult seminţele de floarea-soarelui, legu90

mele (în special morcovi şi varză) şi
fructele - aici, trebuie să menţionez
că se exclud citricele! Activităţile
preferate ale lui Codiţă sunt trasul
în roată şi depozitarea mâncării.
Problema este una singură: acestea
se desfăşoară în special în timpul
nopţilor”, povesteşte Alexandra Lefter. Însă aceste „scăpări” ale lui Codiţă pot fi iertate, măcar pentru că
această specie de hamster, în habitatul natural, este considerată vulnerabilă. Aşadar, să avem grijă de
cei pe care-i creştem ca animale de
companie.
Dacă vrei să participi şi tu la
concursul „Scrisoarea lunii”, trimite
o fotografie şi câteva fraze la adresa
de e-mail redactie@petzoom.ro şi

convinge-ne că animalul tău de
companie este unul deosebit - detalii, în 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

Racing hamster
Dacă
hamsterul
tău nu-şi mai
încape în costumul
de blană din cauza burţii sau
dacă şoarecii-intruşi ţi-au devorat frigiderul, trebuie să iei măsuri! Câteva exerciţii ﬁzice nu
strică nimănui. Ştim că nu ţi-a trecut niciodată prin cap
să le cumperi maşini rozătoarelor cu care împarţi acoperişul, dar pentru sănătatea lor probabil că o vei face.
Maşina este prevăzută cu o roată pentru exerciţii, care
joacă şi rolul de propulsor al vehiculului. Aşa că introduci petul în maşină, iar acesta începe să accelereze
cât ai zice… „pisică”. Dacă este o rozătoare mai rapidă,
îi poţi cumpăra şi o pistă pentru recorduri de viteză
(Hamtrack). Iar dacă are şi o culoare preferată, îi poţi
face o surpriză alegând o maşină cu caroseria în acea
culoare. Mai rămâne să-l atenţionezi în legătură cu
„Poliţia” - pisicilor le cam place să joace acest rol. Maşinuţa costă 19 lire sterline sau 32 de lire sterline împreună cu pista Hamtrack, iar comanda se poate face
pe www.ﬁrebox.com.

Originals, nu glumă
Ştim cu toţii că pentru
câini alergatul este esenţial şi
că fără această activitate ei s-ar
transforma în nişte perne de
canapea, la fel ca şi noi de altfel. Aşa că, vreţi sau nu, trebuie sa ieşiţi la jogging periodic,
iar dacă doriţi să alergaţi cu
stil şi mai preferaţi şi brandul
Adidas, trebuie să faceţi rost
de echipament sport pentru
câine. Designerul Luxirare a
creat aşa ceva, după îndelungi
căutări fără rezultat în magazinele Adidas - trebuie să
recunoaşteţi că un
echipament Adidas
Originals scoate din
minţi şi un câine, mai
ales că exemplarul
din imagine e încălţat şi cu două perechi
de ghete custommade (detalii la adresa de internet
www.luxirare.com).

Oaza cu formă de... closet

iPaw, un pluş masticabil

Mai toate animalele de
companie fac,
din când în
când, câte o inspecţie la vasul
de toaletă, ﬁe
pentru a lua o
gură de apă, ﬁe
pentru a-şi satisface curiozitatea.
Spre oripilarea
stăpânilor, mai
sunt unele care
tratează acest
vas controversat ca o adevărată oază, de unde
„izvorăşte” cea mai bună apă. Vă întrebaţi ce este de
făcut pentru vietăţile care îndrăgesc acest vas? Avem
un singur răspuns: cumpăraţi o replică a closetului. Aşa,
animalele pot bea apă curată, fără ca să vă oripilaţi.
Gândiţi-vă că le puteţi face o surpriză chiar şi colegilor
de birou. Costă 30 de dolari şi poate ﬁ comandat pe
www.theawesomer.com.

Probabil că v-aţi introdus de mult câinele în lumea tehnologiei şi poate că aveţi şi cont pe Facebark,
dar s-ar putea să vă doriţi să-l familiarizaţi şi cu device-urile din gama Apple. Un început bun ar ﬁ să-i
cumpăraţi iPaw’d Plush Dog Toy, jucăria de pluş cu
formă de iPad. Această jucărie masticabilă oferă şi
câteva aplicaţii, brodate, ce-i drept, cum ar ﬁ: FaceBark, DDDstore, DogTube, SaFurri, LocalTreats şi Bark
Street Journal. Deci, ﬁe pentru găsirea perechii pe
FaceBark, ﬁe pentru a arunca un ochi pe ştirile din
lumea canină, câinele vostru are nevoie de această
jucărie „inteligentă” pentru a ţine pasul cu tehnologia.
Costă 14 dolari şi poate ﬁ comandată de pe site-ul de
internet www.thinkgeek.com.
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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.
• Canisa Dog Cosmino vinde
pui de Ciobănesc German, linii de
show, din părinţi arbitraţi, cu
pedigree, microcip, carnet
de sănătate şi
de performanţă, din monta T Kayo
Von Haus Mofli & M Nicole Von Dialro, data naşterii 8 septembrie 2012.
Tel. 0744.172.955.

ADOPŢII CÂINI
• CREME. Creme este o căţeluşă mix ogar englez, alb cu crem,
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 (Lu92

siana).

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.

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 apar tament.
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 apar ta-

ment. Este deparazitat intern şi extern, 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 apar tament (Bucureşti).
Este deparazitată,
vaccinată, sterilizată, educată la litieră. Iubeşte compania altor pisici. Contact - telefon:
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.

DRESAJ
• DRESAJ. Clubul Câinilor Utilitari este o asociaţie care se ocupă
cu pregătirea câinilor de utilitate
socială (pregătirea unor echipe de
câini de salvare şi câini pentru
terapie
asistată de animale). Printre activităţile
Clubului se numără consilierea diferitelor organizaţii guvernamentale
şi neguvernamentale în ceea ce priveşte folosirea câinilor utilitari, educarea opiniei publice, dar mai ales
a copiilor, despre beneficiile interacţiunii om-animal sau despre câini
utilitari şi câini în general. Oferim
cursuri de: Agility - 2 sau 3 antrenamente pe săptămână; Dresaj disciplină - de grup sau individual; Căutare şi salvare - 1 sau 2 antrenamente
pe săptămână; Dresaj socializare,
probleme de comportament, competiţii, examene etc.

Următorul număr al revistei
Petzoom
apare în luna martie 2013.

ACUM poţi să citeşti revista şi online
eşti doar la un click distanţă
de poveşti unice ai căror eroi sunt
animalele de companie:

www.petzoom.ro

Anunţuri pentru FIRME
În acest an, ﬁrmele specializate în comercializarea produselor şi/sau serviciilor specializate oferite pentru animalele
de companie, precum şi canisele pot să publice, contra cost,
şi anunţuri de mică şi mare publicitate în revista Petzoom,
beneﬁciind de ofer ta specială pe 2013.
Detalii privind preţurile şi condiţiile de plată şi de publicare
se pot obţine la adresa de e-mail: redactie@petzoom.ro.

SERVICII
• PET ZONE, salon toaletare
canină şi felină, vă aşteaptă în judeţul Maramureş - municipiul Baia
Mare, pe str. Nicolae Bălcescu nr.
11. Servicii profesionale şi preţuri
prietenoase! Pentru programări,
telefonaţi la 0742.160.267.
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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 februarie 2013 (data poştei). Poţi trimite
scrisoarea şi pe adresa de e-mail redactie@petzoom.ro,
alături de talonul scanat sau fotograﬁat. SCRISOAREA
LUNII va ﬁ publicată (integral sau parţial) în numărul viitor al
revistei, iar semnatarul acesteia va CÂŞTIGA cantitatea de hrană
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 februarie 2013, 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!
94
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