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PET NEWS

Ştiri din lumea animalelor de companie
de Cosmin Valentin
cosmin.valentin@petzoom.ro

scriitorul a apelat şi la serviciile unui
clarvăzător specializat în probleme
de „missing persons”. Tocmai în
aceste zile au început filmările la
ecranizarea după nuvela lui Lehane,
intitulată... „Animal Rescue”, aşa că
eroii urbani au intensificat căutările
- în definitiv, cine nu şi-ar dori să se
vadă jucat peste un an sau doi de
DiCaprio sau Tom Cruise?
NUME. VPI (Veterinary Pet Insurance), o societate americană de
asigurări veterinare, a creat un top
al celor mai trăznite nume de câini
şi de pisici din cele peste 485.000
de nume de animale care au asigurare la prestigioasa instituţie. Ajuns
la cea de-a doua sa ediţie, topul pe
2012 şi-a anunţat recent câştigătorii: un motan denumit Pico de Ga4
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to şi un pudel alb, numit de stăpânii
săi (familia Manzelli din Massachusetts, fani Star Wars)... ChewBarka
(în foto), situat pe primul loc la categoria canină, evident. Cei care doresc să consulte întreaga listă de
câştigători (pentru amuzament sau,
cine ştie, viitoare inspiraţie), o pot
face la adresa www.petinsurance.
com/wackypetnames.
PREFERINŢE. Dr. Franck Peron, şeful unei echipe de cercetători
de la Universitatea britanică din Lincoln, a făcut public un studiu care
demonstrează că papagalii au gusturi muzicale bine conturate. Leo,
Zoe şi Shango, trei papagali din specia Psittacus erithacus (Gri African),
au demonstrat o înclinaţie faţă de
muzica ritmată, simfonică, beat, folk
sau chiar rock, pe acordurile şi în
ritmul cărora „dansau”, mişcând capul sau chiar „acompaniind” orchestra cu propriile lor fluierături şi cârâituri. În schimb, păsările şi-au exprimat
extrem de elocvent antipatia faţă
de muzica dance şi, mai ales, cea
electronică.
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RECOMPENSĂ. Tessa, o femelă de Beagle, a devenit „cel mai
«căutat» câine de la Lassie încoace”,
după ce stăpânul ei, Dennis Lehane
(în foto), celebrul autor american de
romane poliţiste (printre altele al
ecranizărilor la „Mystic River” şi
„Gone, Baby, Gone”), a împânzit întreaga zonă din cartierul în care locuieşte (Brookline, Massachusets),
cu afişe în care anunţă pierderea
câinelui său şi faptul că găsitorul se
va bucura de o recompensă neobişnuită: pe lângă o sumă de bani,
acesta va deveni eroul viitoarele
sale cărţi! Deja Tessa are o pagină
de Facebook, „Finding Tessa”, iar

www.petzoom.ro

PARTENER: revista Asociaţiei Chinologice
din Ungaria „a kutya”
• Conţinutul revistei „Petzoom” nu poate ﬁ preluat
şi reprodus decât cu acordul scris al S.C. Maravet
S.R.L. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul
articolelor publicate aparţine în exclusivitate autorilor
acestora. În cazul unor personalităţi citate sau al
reprezentanţilor unor instituţii, responsabilitatea
juridică le aparţine acestora.
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Verdict în procesul Petzoom
... 25 ianuarie 2013, în Alicante (Spania), preşedinte al OHIM (Ofﬁce for Harmonization in the Internal Market - Oﬁciul pentru
Armonizare în Piaţa Internă), portughezul Antonio Campinos, a semnat certiﬁcatul care
atestă dreptul de proprietate al companiei
Maravet asupra mărcii Petzoom. Simpliﬁcat,
Petzoom este marcă comunitară (Community trade mark - CTM) deţinută de editorul
acestei publicaţii. N-am ﬁ anunţat public acest fapt, dacă nu exista modiﬁcarea efectuată, începând din acest număr, în partea
superioară a primei pagini, fapt care ar putea duce la interpretări eronate. În poﬁda aparenţelor, procesul de dobândire a dreptului de
proprietate asupra mărcii „Petzoom” nu a
fost simplu.
... agenţia cu sediul în Alicante este
supervizată de Comisia Europeană, ﬁind singura din Uniunea Europeană care are dreptul să decidă asupra unei mărci, iar acordul
înregistrării mărcilor comunitare se dă nu
doar în urma unei proceduri de examinare,
ci şi după ce verdictul este făcut public pentru a putea ﬁ contestat de persoane sau
companii care consideră că decizia îi afectează. Aceste contestaţii sunt judecate la
camerele de recurs ale agenţiei OHIM şi se
soldează cu un verdict care poate ﬁ anularea
deciziei iniţiale, decăderea din drepturile de
înregistrare sau de menţinere a deciziei
iniţiale.
... aşa s-a întâmplat şi în cazul „Petzoom”, o companie americană contestând
solicitarea Maravet de a deţine dreptul de
proprietate asupra mărcii. Ca s-o scurtăm,
procesul a durat până la sfârşitul lunii ianuarie 2013 şi l-am câştigat, „sentinţa” ﬁind
că, la nivel internaţional, ﬁrma românească
Maravet deţine marca Petzoom. De ce s-a întâmplat „deranjul” ăsta şi am fost eu nevoit
să scriu trei fraze care n-au nimic în comun
cu animalele de companie? Pentru că mărcile comerciale (cuvinte, semne graﬁce,
chiar sunete) sunt o parte esenţială a unei
afaceri business, ajutând la crearea unui
brand, de aceea deţinătorii lor sunt protejaţi.
Asta nu înseamnă că ni se interzice să vorbim despre o marcă înregistrată sau să desenăm o siglă, însă doar deţinătorul ei o

Următorul număr al revistei
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poate folosi la nivel
comercial.
... ş-astea
ﬁind zise şi scrise Petzoom este marcă internaţională
deţinută de Maravet,
ura şi la gară! -, să
intrăm, fără emoţii,
Cătălin Vischi
în povestea propriuredactor şef
zisă. În urmă cu un
an, prin primăvara anului trecut, sunam din
goarnă şi mergeam la vânătoare de talentate licorne - adică selectam echipa celor
care vă determină pe dumneavoastră să
citiţi această revistă încă de pe atunci când
nu era marcă internaţională înregistrată. Corina mi-a adus aminte de asta şi a trebuit s-o consemnez ca faptă-n trecutul nostru glorios,
măcar pentru a simula că nu mi-am amintit,
enervat, cât de repede (ne) trece timpul.
... şi mi-am mai amintit că atunci am
lucrat ceva vreme să producem primul
număr al revistei „Petzoom”, care era albastru deschis, cu Anda Adam pe copertă şi cu
„Baba şi mitraliera. Probabil”, scrierea Ancăi
Georgescu, care a fost desemnat de noi, toţi,
ca ﬁind „Cel mai bun”. Observ că nostalgia
asta nu-i bună pe lângă casa omului, nu dă
lapte, brânză, ouă şi te mai şi determină să
spui ce habar n-ai dac-ar ﬁ trebuit. Adică, am
mai deconspirat un secret din bucătăria
internă, în ﬁecare număr decidem împreună
(prin vot secret, democratic, dar fără bile şi
fără şmecheriile care se fac în Parlament!)
care este cel mai bun articol. Nu cred că are
sens să explic şi motivul pentru care facem
asta.
... însă are sens să vă anunţ, nu poveştile faine scrise în acest număr de revistă, ci viitorul număr, unul aniversar, implicit
şi special, care apare la începutul lui mai
2013 şi pe care vi-l dedicăm în exclusivitate,
cu preţuire sinceră. Cât despre surprizele pe
care vi le-am pregătit... cu siguranţă aveţi
răbdarea necesară, mai ales că deja aveţi
certitudinea că le veţi aﬂa, chiar dacă pentru
asta mai trebuie să treacă două luni - altfel,
s-ar mai numi „surprize”?

va apărea în mai 2013
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DOG OF THE YEAR

Ringmaster Papito, câinele anului 2012
de Oana-Cristina Butta
oana.butta@petzoom.ro

T

imişoara, în ringul central tensiunea e groasă
s-o tai cu cuţitul (mai
ceva ca fumul de ţigară din celălalt
capăt al sălii, unde se vând sucuri
şi cafele). A sosit momentul culminant: acordarea titlului de Top Dog
of the Year pentru sezonul competiţional 2012.
Treapta a treia a podiumului
- metaforic vorbind, fiindcă podiumul nu avea trepte, ci piedestaluri
de lemn, decorate cu buchete de
flori - a fost ocupată de Ciobănescul
Românesc Mioritic Guardian Angel
de Apuseni (proprietari Diana şi
Sorin Simuţiu), cu un cumul de 760
de puncte. Locul doi i-a revenit Mastiffului Tibetan Chenporewa KamBu Kalsange (proprietar Ciprian Togan), cu 840 de puncte. În fine,
după nelipsitul moment de suspans, a fost anunţat Câinele Anului
2012: Ringmaster Papito (proprietar
Adrian Aştilean, originar din Abrud,
jud. Alba, domiciliat în Cluj-Napoca),
un American Staffordshire Terrier alintat „Expresul”, care a câştigat detaşat cu un punctaj impresionant,
dublu faţă de următorul clasat:
1.690 de puncte.

„Expresul” de Cluj
N-ar fi trebuit să existe nici o
urmă de emoţie pentru tânărul campion. Deşi nu are nici doi ani împliniţi, „Expresul” se poate lăuda cu
un palmares impresionant: un titlu
Junior Champion Balcanic, titluri de
Junior Champion în nouă ţări (România, Bulgaria, Ucraina, Moldova,
Turcia, Cipru, Filipine, Azerbaidjan,
Georgia) şi multiple titluri de Best
in Show obţinute la competiţiile din
ţară şi din străinătate.
De altfel, Ringmaster Papito
este deja cunoscut cititorilor noştri
după dubla victorie CACIB şi CACIB
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Open de la Cluj-Napoca 2012, pe
care a obţinut-o la vârsta de 11 luni.
Papito este un campion cosmopolit:
tatăl, Lobotown Gold Member, provine din nordul Italiei şi a obţinut la
rândul lui titlul de campion SMR, iar
mama, Ringmaster Black Diamond,
s-a născut în SUA şi a fost adusă ulterior în România. De menţionat şi
faptul că Lobotown Gold Member a
fost numit de Bill Peterson, proprietarul celei mai importante canise de
American Staffordshire Terrier din

lume (Willynwood din Fort Myers,
Florida) şi crescător cu peste 50 de
ani de experienţă în domeniu, ca fiind
„cel mai bun mascul Amstaff din Europa”.
Bineînţeles, succesul „Expresului” nu se datorează doar pedigree-ului de excepţie, cât mai ales
dedicării şi muncii asidue depusă
şi de campion, dar şi de proprietarul
şi fondatorul canisei lui de origine,
medicul veterinar Marius Nedelcu.
Situată la 15 kilometri de municipiul

Ce este Top Dog of the Year
Concursul este organizat de către Asociaţia Chinologică din România în fiecare an, la final de sezon competiţional, şi are drept scop desemnarea celor mai valoroşi câini din România din anul respectiv. Se
adresează exclusiv câinilor aflaţi în proprietate românească cel puţin de
la începutul anului în care se organizează concursul. Pentru a fi apt să
participe, un câine trebuie să fi obţinut minim 400 de puncte pe baza
rezultatelor acumulate în sezonul respectiv şi să fi fost arbitrat de cel
puţin şapte ori în competiţii organizate în România. În urma unei decizii
a AChR, din februarie 2011, Câinele Anului este desemnat să reprezinte
România la Eukanuba World Challenge Selection în anul următor. De
asemenea, câinii clasaţi pe primele zece locuri ale clasamentului primesc
reduceri substanţiale la serviciile AChR (de exemplu, taxele de participare
la competiţii). În 2010, Câinele Anului a fost desemnat Coco Chanel of
Marso Bulls (proprietar Mădălina Florea, din Cluj-Napoca), un Mini Bull
Terrier care a câştigat la „mustaţă” (cu 1.340 de puncte, doar 10 mai
multe decât Skansehaj's Dalton, un exemplar din rasa Beagle). În 2011,
titlul i-a fost decernat unui Rottweiler, Black-Rott Franco, din canisa clujeanului Mako Andras.
7

Deva, canisa Ringmaster a fost înfiinţată în urmă cu aproape 20 de
ani (1995) din dragostea şi devotamentul faţă de animale, aşa cum
povesteşte chiar proprietarul.

„Soarta bună”
din Târgu-Mureş
Al doilea clasat, Chenporewa
Kam-Bu Kalsange, un exemplar al
rasei Mastiff Tibetan din canisa mureşeană Kehl Sang. Kam-Bu Kalsange s-a născut în Estonia, la canisa
Chenporewa, şi are la rândul său o
serie de rezultate de invidiat în ultimul sezon: Campion European,
Best of Breed Tibet Dog, Best of
Group 2 şi numeroase titluri Best in
Show. De asemenea, a obţinut şi titlul de Best of Breed la dubla CACIB
- CACIB Open de anul trecut de la
Timişoara.
Canisa Kehl Sang (nume care
înseamnă „noroc” sau „soartă bună” în tibetană) a fost înfiinţată relativ recent (2010) de către Ciprian
Togan şi familia sa. Cu toate acestea, cei doi Mastiffi Tibetani adulţi
care reprezintă Kehl Sang (Chenporewa Kam-Bu Kalsange şi Champion of Champions 2011 Yi Dam
Strazce Z Tibetu, sosită în România
din Cehia) au strâns deja un număr
impresionant de titluri. În 25 ianuarie s-a născut şi prima generaţie
de pui, astfel că Mastiffii Tibetani
vor deveni probabil o prezenţă mai
vizibilă şi la următoarele expoziţii organizate în România.

final de sezon a marcat o premieră
de excepţie pentru arădeni; pentru
al treilea an consecutiv, titlul de

Breed Champion of Champions a
fost câştigat de un Apusean, Can't
Stop us Apuseni (alintat „Colţ”).

• Fotografii: Adrian Stoicoviciu @ ACh Timiş

Îngerul arădean
Guardian Angel Apuseni, alintată „Angel” de proprietarii de la
canisa de Apuseni din Arad, este
singura reprezentantă a unei rase
autohtone atât pe podiumul din sezonul 2012, cât şi în clasamentul
general al competiţiei. Totodată, Angel a câştigat şi titlul de Campion al
Campionilor pentru rasa Ciobănesc
Românesc Mioritic.
Canisa de Apuseni a luat fiinţă la iniţiativa soţilor Simuţiu, Diana
şi Sorin, reuniţi chiar de dragostea
pentru această rasă. Expoziţia de
8
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Rasa învingătorului
American Staffordshire Terrier (sau, pe scurt, Amstaff) este o
rasă nobilă, apărută în Marea Britanie în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Primele exemplare
au fost obţinute din încrucişarea
raselor Bulldog şi English Terrier,
pentru a obţine o rasă puternică
şi agilă în vederea luptelor cu taurii
(aşa-numitele „bull-baiting”) care
erau, din păcate, destul de populare la acea vreme. Se estimează
că Amstaff-ii şi-au găsit drum spre
coloniile americane în jurul anului
1870, unde au devenit cunoscuţi
sub diverse nume - Pit Dog, Pit Bull
Terrier, American Bull Terrier sau
Yankee Terrier. Ca personalitate,
Amstaff-ii se remarcă în primul
rând prin loialitate, apoi prin sociabilitate şi instinctul teritorial şi
de vânătoare. Au fost descrişi la
un moment dat ca fiind „un fel de
persoană bună la toate, aşa cum
era Vineri pentru Robinson Crusoe”. Au nevoie de companie şi nu
se simt bine dacă sunt lăsaţi singuri pentru multă vreme. Deşi au
fost folosiţi iniţial ca şi câini de
luptă, au nevoie de un dresaj ferm,
dar şi răbdător şi consecvent.
Alături de învingătorul Ringmaster
Papito, în clasamentul Top Dog
2012 a intrat încă un Staffordshire
Terrier - de data asta un Bull Terrier
-, pe numele său Dream Light
Domino Flash.
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TURNEUL CAMPIONILOR

Oli, campion absolut!
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

B

onitos Companeros Imperator, alintat „Oli”, un
Cavalier King Charles
Spaniel în vârstă de 4 ani - nu lăsaţi
denumirea cu rezonanţă iberică să
vă inducă în eroare, a venit din Szeged (Ungaria), din canisa Bols Bloom - a
câştigat Turneul Campionilor, „competiţia smochingurilor”, desfăşurată
în 19 ianuarie 2013 în Timişoara.
Nu ştiu dacă Szabo Ivett (Ungaria),
proprietara cavalerului regal spaniol, a tresărit la vestea comunicată
de handlerul Hanó Zsolt, pentru că
un „tip bine” - descendent al aristocratului Rosscrea Diplomatic „Baily”
(campion al Germaniei, Austriei,
Olandei) şi al „mătăsoasei” sale mame, Bonitos Companeros Regency
Silk -, nu vânează decât piscul podiumului. După ce anul trecut s-a calificat la prestigiosul Cruft’s, la începutul acestui an, multiplul campion
Oli şi-a adjudecat cel mai prestigios
titlu: „Cel Mai Bun al Turneului Campionilor” (un soi de… campion absolut).

Ce este Turneul Campionilor
Turneul Campionilor este organizat anual de Asociaţia Chinologică Română (AChR) pentru promovarea câinilor campioni (la
competiţie pot participa doar câinii
care au obţinut în anul anterior titlul
de Campion al României, Campion
Internaţional FCI sau Campion al
unei ţări afiliate la FCI - Federaţia
Chinologică Internaţională).
Arbitrarea câinilor se face pe
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rase şi pe sexe (masculi - femele),
la acest concurs existând o singură
clasă de arbitraj. Câinelui care a
obţinut calificativul Excelent I i s-a
decernat titlul onorific de „Campionul Campionilor” la rasa şi sexul respectiv. Apoi, cel mai bun mascul
(Excelent I) şi cea mai bună femelă
(Excelent I) au concurat pentru titlul
de „Cel Mai Bun Câine al Rasei
(BOB - Best of Breed) în anul 2012”.
În fine, toţi câştigătorii titlului BOB
au intrat în competiţia pentru cele
zece titluri „Cel Mai Bun al Grupei
(BOG - Best of Group)”, iar apoi cei
zece au intrat în confruntarea finală
pentru titlul suprem: „Cel Mai Bun
al Turneului Campionilor (BIS)”.
Cam asta-i povestea cu turneul desfăşurat în Timişoara şi căruia i se mai spune şi „competiţia
smokingurilor”, pentru că, în urmă
cu vreo cinci ani, AChR a decis ca
arbitrii să poarte, „obligatoriu”!,
smoking (bărbaţii) sau ţinută de
seară (femeile), iar concurenţii, sacou, pantalon, cămaşă şi cravată,
pantofi sau pantofi de sport (bărbaţii) sau sacou, fustă, rochie sau
pantalon, bluză sau cămaşă, pantofi
sau pantofi de sport (femeile). Vă
puteţi convinge singuri, privind fotografiile de la faţa locului, că „decizia obligatorie” a devenit opţională
(cel puţin la arbitri).

Topul campionilor
Prima grupă a fost câştigată
de Aussie Pride Fly Me To The Moon
„Freddie”, un tânăr Câine de

Cireadă Australian, născut în 28 august 2011 şi deţinut în coproprietate de bucureşteanca Dana Niculescu (în canisa căreia s-a născut
Aussie Pride) şi poloneza Katarzyna
Przybylska. Freddie a devenit anul
trecut Campion European de Juniori.
Grupa 2 i-a revenit lui BlackRott Erik, un Rottweiler din canisa
Mako din Cluj-Napoca, aceeaşi din
care provine şi Franco, câştigător al
titlului Câinele Anului 2011. La Grupa 3 a câştigat Angus, pe numele
de pedigree Getic Flames BulletProof, un exemplar promiţător de
American Staffordshire Terrier, multiplu campion de juniori, deţinut de
Răzvan Ţurcaş. Grupa 4 a revenit
unei femele de 1 an şi şapte luni
din rasa Teckel, varietatea cu păr
sârmos, care aparţine familiei Fleşieru din Predeal, mai cunoscuţi ca
şi crescători de Ciobăneşti Româneşti Corbi.
My Alaskan North Face, Monty, un Malamut de Alaska multiplu
campion, implicit cunoscut al podiumurilor de premiere de la expoziţiile
canine (campion european încă de
când concura la clasa Puppy), a
câştigat Grupa 5. Aflat în proprietatea canisei ArticVillage din Arad,
a soţilor Adriana şi Szilard Covaşa,
Monty e campion al României şi Ungariei, dar mai are multe de arătat,
mai ales că în 31 martie va împlini
abia 3 ani. Campion al României,
Ungariei şi Serbiei, Maglodi BiggyBoys Eminem (4 ani), „veteranul”
canisei Best Oradinum Beagle, a
familiei bihorene Laszlo Istvan şi Ju-
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• Fotografii: Adrian Stoicoviciu @ ACh Timiş

liana (care de curând, pe lângă Beagle, s-a completat cu o femelă de
Coonhound - o raritate în România,
cel mai probabil unicul exemplar),
a câştigat Grupa 6. Surpriză în Grupa 7, unde a câştigat o femelă Brac
Italian care încă nu împlinise un an,
Fikrets Fly With Fire, a lui Bence
Kantor (Ungaria).
Grupa 8 a fost dominată de
„Mungo” (Garbank Lislone Beauly cumpărat de la canisa britanicilor
Kate și Jim Crosbie de către Dana
Bura şi Adrian Corici), un Golden Retriever care abia în mai va împlini 2
ani şi al cărui nume de alint a fost
dat în speranţa că „va fi un Golden
Retriever cu inimă de lup (în celtă,
mungo înseamnă „lupul meu”), iar
Grupa 9 i-a revenit lui „Oli” (Bonitos
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Companeros Imperator, din rasa
Cavalier King Charles Spaniel - proprietar Szabo Ivett din Ungaria). În
fine, în Grupa 10,
arbitrul sloven Stefan Sinko, a decis
ca titlul Best Of
Group să îi revină
unei femele de
doar un an şi patru
luni, din rasa Whippet, PetrezselyemProjekt Love Foolosophy „Sophy”
(foto mic), cumpărată de la o canisă
din Sátoraljaújhely (Ungaria) de soţii
Sorin şi Ioana Andrada Crişan.

Podiumul campionilor
Din cei zece câştigători ai gru-

pelor FCI, arbitrii au triat câştigătorii.
Locul 3 i-a revenit Malamutului de
Alaska Monty, locul 2 a fost adjudecat de Erik, Rottweilerul familiei Mako ce ascensiune a avut acest exemplar!, în urmă cu exact un an, la concursul Câinele Anului 2011, câştigat
de Franco, un alt câine a clujeanului
Mako, s-a situat doar pe locul 5 în
grupa sa şi acum a câştigat locul 2
în Turneul Campionilor.
Ş-acum să bată tobele, pentru că anunţăm locul 1 şi Campion
Absolut al Tuturor Campionilor!
Câştigător a fost desemnat: Bonitos
Companeros Imperator „Oli”, un
„spaniol” născut în Germania, la
Erdingen (sat situat în apropiere de
Köln), şi crescut în Ungaria, la
Szeged.
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CACIB

Sârmosul Freddie, victorios în Timişoara
de Oana-Cristina Butta
oana.butta@petzoom.ro

P

rima expoziţie CACIB din
anul 2013, una desfăşurată pe parcursul a
două zile, a avut loc în cadrul evenimentului „Timişoara Winter Trophy”
(care a cuprins şi Turneul Campionilor şi Top Dog of the Year, competiţii care marchează sfârşitul anului
competiţional 2012 în România), la
sala „Expovest” a complexului turistic „Senator”, nu departe de zona
deschisă în care a avut loc şi CACIB
2012. Competiţia din 19-20 ianuarie a fost arbitrată de un complet
de cinci arbitri, trei români (Andrea
Csatari, Cristian Ştefănescu şi Petru
Muntean) şi doi sloveni (Olga şi Stefen Sinko, proprietarii canisei Jubilee din Lendava, specializată pe
rasa Bulldog). „Timişoara există de
mulţi ani ca un punct important pe
harta chinologiei româneşti şi internaţionale, îşi are foarte bine definitivat locul. În fiecare an participă
rase binecunoscute proprietarilor şi
publicului larg”, a subliniat, în cadrul
galei, preşedinta filialei timişene a
Asociaţiei Chinologice Române,
Daniela Radu.
„Timişoara Winter Trophy” a
reunit câini din cele 10 grupe ale
FCI, iar cele patru ringuri amenajate
la „Expovest” au devenit scenă de
spectacol pentru cei 260 de câini
superbi înscrişi în expoziţie, sala fiind asaltată de participanţi, entuziaşti şi curioşi. Cei mai avantajaţi
au fost copiii, care s-au bucurat de
spectacol de pe umerii părinţilor, şi
poate cei care au filmat totul cu telefonul ca să se poată bucura de „reluare” mai târziu. Expoziţia a ţinut
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două zile tocmai din raţiuni de spaţiu, după cum a precizat Daniela Radu. „Scopul nostru a fost să avem o
expoziţie elegantă, liniştită, unde oamenii să poată să vină şi să-şi lase
cuştile cu câini, iar spectatorii să
poată să vadă liniştiţi ce se întâmplă. Sala în care s-a desfăşurat expoziţia nu permite mai mult de 250
de câini o dată. Deşi este o premieră în România, acest lucru nu este
o noutate pe plan european, unde
expoziţiile cu mulţi câini sunt împărţite în mai multe zile”, a menţionat
preşedinta ACh Timiş.
Ca la fiecare expoziţie chinologică, Timişoara Winter Trophy a reunit şi veterani ai competiţiilor canine, dar şi participanţi debutanţi.
Aşa stau lucrurile şi pentru micuţa
femelă din rasa Buldog Francez, Voir
Du Soleil at Angel Heart, alintată
Jolie, care - aflată la prima competiţie de acest gen - a reuşit performanţa de a se clasa pe locul III la
categoria Best Puppy. Vizibil emoţionată de victorie, proprietara ei,
Dalila Cristanovici, a precizat că nici
nu ştia la ce să se aştepte înainte
de competiţie, dar este foarte mândră de cum s-a descurcat micuţa
Jolie în ring.

Învingătorul
În prima zi s-au „înfruntat”
câini aparţinând grupelor FCI 2, 4,
5, 6, 7 şi 10, iar câştigătorul zilei a
fost desemnat „neamţul” Storm in
Dakota (deţinut în coproprietate de
canisa Kan Trace din Zagreb - proprietari Natalija Kalecak Radova-

novic şi Ante Lucin -, Attilio Vaccari
şi Claudio Brassini), din ancestrala
rasă de vânătoare Weimaraner. Acest exemplar, care anul trecut a
câştigat titlul de vicecampion european de juniori, a fost condus în ring
de croatul Radovanovic Kalecak şi
a entuziasmat atât arbitrii, cât şi
asistenţa.
În a doua zi, a fost rândul câinilor din grupele FCI 1, 3, 8 şi 9 să
intre în competiţie. Semnalăm confruntarea grupei speciale Best Romanian Breed, soldată cu un loc 1
pentru „arădeanca” familiei Simuţiu,
Guardian Angel Apuseni (Ciobănesc
Românesc Mioritic), secondată de
Măruţa De Predeal, Corbul braşovenilor Sebastian şi Dragoş Fleşieru.
Titlul Best in Show al celei dea doua zi i-a fost acordat lui Travella
Stage Star „Freddie”, un exemplar
în vârstă de 5 ani din rasa Fox Terrier Sârmos (proprietar brazilianul

Constructiv
Dincolo de micile inconveniente ale locului de desfăşurare
(spaţiul mic şi lipsa locurilor de
parcare), era indicat să se interzică fumatul în sala de expoziţie,
în condiţiile în care aceasta nu are
o aerisire adecvată. Deşi între
standul improvizat cu sucuri şi
gustări şi ringurile de expoziţie a
fost întins un paravan, asta nu i-a
oprit pe fumători să se plimbe peste tot cu ţigara aprinsă. Aşa se face
că, pentru persoanele cu plămânii
ceva mai sensibili, dar şi pentru
câini, plăcerea expoziţiei a fost
umbrită de aerul greoi şi „afumat”.

15

dauna câştigătorului din prima zi.
Canisa din care provine Freddie are
o tradiţie începută în 1951 de
William Browne-Cole şi continuată
de fiul acestuia, Bill (care este şi ar-

bitru Crufts la grupa Terrier), iar
Stage Star nu şi-a dezminţit moştenirea nobilă, doar s-a născut dintr-un
tată campion (Travella Special Edition), la 14 ianuarie 2008.

Fotografii: Adrian Stoicoviciu@AChTimiş

Victor Malzoni jr.). Originar din renumita canisă britanică a lui Bill
Browne-Cole, Travella a impresionat
juriul, câştigând şi titlul de Best in
Show al CACIB Timişoara 2013, în

16
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HANDLING

Handlerul campionilor

• Mădălina Florea, handler al ultimilor trei câştigători ai titlului „Câinele Anului”

de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

P

opularitatea câştigată
de fenomenul chinologic în România ultimilor
ani ne-a determinat să aflăm dacă
la noi în ţară se poate face carieră
din dog handling (prezentarea câinilor în expoziţii de frumuseţe) sau
este pură pasiune, accesorie unui
job statornic. De profesie jurist, Mădălina Florea este unul dintre reputaţii dog handleri profesionişti din
România şi spune că „handlingul a
devenit o activitate cu un înalt grad
de profesionalism - nu este o activitate ocazională, pentru că rezultatele se pot obţine numai cu activitate susţinută şi constantă. E o
activitate specială, complexă, care
necesită dragoste mare faţă de căţei, răbdare multă, zile întregi de
muncă, fără a ţine cont de vreme.
Munca de handling profesionist presupune foarte multă atenţie în pregătirea câinelui şi în zilele dinaintea
expoziţiei, dar şi în ziua expoziţiei.
Esenţial este contactul cu câinele,
lucrul nemijlocit cu acesta, de o
manieră frecventă şi periodică, penmartie - aprilie 2013

tru că această activitate este tipică
de educaţie şi dresaj”. Oficial, handlingul presupune prezentarea câinilor într-un mod profesionist. Neoficial, handlerul încearcă să scoată
în evidenţă calităţile câinelui şi să
atenueze cu abilitate defectele acestuia, raportate la standardul rasei.

Secretele Mădălinei
Mădălina Florea a condus în
ring ultimii trei câini cărora Asociaţia
Chinologică Română le-a decernat,
în 2010, 2011 şi 2012, titlul de
„Câinele Anului”: Milka, Franco şi
Papito (un Bull Terrier Miniature, un
Rottweiler şi un American Staffordshire Terrier). Informaţia poate fi
însoţită de un „oau!” de către cei
care cred în coincidenţe. Însă orice
poveste are un început…
Primul câine prezentat în ring
de Mădălina Florea a fost White Paloma Corso Vento, din rasa Cane
Corso, o experienţă care a determinat-o să îndrăgească „această deosebită activitate”. „Chiar dacă am
terminat o facultate (n.red. - Dreptul)
care nu are legătură cu animalele,

plăcerea mea cea mai mare este
de a petrece mult timp în aer liber
cu căţeii, aşa că am ales munca aceasta în locul unui birou de avocatură. Încet, pasiunea s-a transformat
într-o profesie specială: handling. Ce
poate fi mai frumos decât să ai o
pasiune pe care să o transformi în
meseria pe care o practici zi de zi?
Vreau să fiu alături de câini în fiecare zi, acesta este mottoul meu!”,
a mărturisit Florea pentru cititorii
revistei „Petzoom”.
Pregătirea căţeilor de expoziţie constă din trei părţi: pregătire
fizică, socializare - dresajul propriu
zis (de ring) - şi grooming (toaletaj
specific fiecărei rase). „Nu putem
socoti în ore munca unui handler,
în schimb putem să ne bucurăm de
rezultatele muncii noastre cotidiene
la finalul unei expoziţii”, e convinsă
Florea.
Handlerul momentului în România, Florea mărturiseşte că prezintă mai uşor exemplare din rasele
mari, pe care le consideră „uşor de
manipulat, (de pus în poziţie)” şi
cărora le înţelege comportamentul
- „poate pentru că am fost înconju17

rată de mică de câini de talie mare”.
„Este foarte importantă conexiunea
pe care o ai cu fiecare căţel, pentru
ca acesta să colaboreze cu tine, să
lucreze din dragoste şi, mai ales, cu
plăcere. Între mine şi fiecare căţel
pe care îl prezint există o legătură
specială, care cu greu poate fi ex-

plicată în cuvinte. În această muncă
nu există constrângere!”. Crede că
nu există rase dificil de prezentat,
„poate doar căţei insuficient pregătiţi sau stăpâni care nu urmează
anumite reguli impuse de cei care
lucrează cu căţeii lor”.
Mădălina Florea susţine că

„în activitatea de handling nu există
trucuri, ci doar abilitate, experienţă
şi multă muncă, dar toate acestea
nu valorează nimic fără cunoaşterea
temeinică a psihologiei şi etologiei
canine şi, mai presus de toate, fără
dragostea faţă de CÂINE. Comunicarea cu câinele este esenţială în activitatea de prezentare. Cunoaşterea
fiecărui exemplar în parte, a obiceiurilor, preferinţelor, slăbiciunilor, calităţilor, dar şi a defectelor acestuia,
contribuie la rezultate scontate. Trucurile nu sunt totuna cu şmecheriile.

„Cel mai intens moment pe care
l-am trăit în expoziţii a fost acela
când căţeluşa mea Milka, rasa
Bull Terrier (Miniature), junioară
fiind, a devenit Câinele Anului în
România, în 2010.”
Mădălina Florea
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În această activitate nu poţi înşela
pe nimeni, pentru că dacă ai încerca,
primul înşelat ai fi tu. Ca în
orice profesie este crucială
chemarea pentru această meserie, inspiraţia şi intuiţia. Dacă
această combinaţie poate fi
numită truc, atunci da, există
trucuri”.
Are un singur sfat pentru cei care doresc să devină
dog handleri profesionişti: „Să
nu înceapă să se ocupe de educaţia şi de dresajul câinelui
decât dacă iubesc câinele cu
adevărat. Dacă există această
chemare, atunci totul vine de
la sine, bineînţeles cu foarte
multă muncă şi dăruire”.
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Despre chinologia românească
Născută pe 17
aprilie 1976, Mădălina
Florea este membru al
Asociaţiei Chinologice
Cluj din anul 2000. Se
mândreşte cu participarea la importante
expoziţii atât în ţară,
cât şi în străinătate,
unde alături de preţuite exemplare canine
a câştigat importante
titluri. „Chinologia românească este o parte
importantă din viaţa
mea şi a contribuit de
asemenea la formarea
mea ca om. Ca mulţi dintre colegii mei, am descoperit chinologia devenind
membru al Asociaţiei Chinologice din Cluj (n.red., în urmă cu peste 12
ani), alături de primul meu căţel, White Paloma Corso Vento. Atunci am
început să merg în expoziţii, să cunosc şi alţi chinologi şi să înţeleg că
evoluţia mea ulterioară nu poate fi decât pe această direcţie. În ultimii
zece ani, am avut ocazia şi şansa de a vedea transformări radicale în
chinologia românească: stabilirea cadrului regulamentar al competiţiilor
din România şi, în acest fel, crearea unor premise corecte şi echitabile
pentru toţi concurenţii; adoptarea şi stimularea competiţiilor specifice
pentru stimularea emulaţiei competiţionale (de exemplu, sistemul Top
Dog Of The Year); reglementarea cadrului statutar pentru funcţionarea
eficientă a AChR; înfiinţarea site-ului oficial AChR, unde oricine poate
lua cunoştinţă de toate deciziile şi informaţiile care reglementează activitatea chinologică în România. Faptul că din 2005 şi până acum au
fost omologate cele trei rase de ciobăneşti româneşti, au fost organizate
două ediţii ale Campionatului Est European, iar anul trecut, în octombrie,
la Bucureşti, s-a desfăşurat Expoziţia Europeană FCI, duce către o singură
concluzie: chinologia românească se află în direcţia cea bună şi
evoluează”, e convinsă Florea.
19

BUBBLE

Ultima cucerire „franceză”,

De peste 10 ani,
prezentatoarea emisiunii
„Drept la ţintă” este stăpâna lui Tacha, o căţeluşă
din rasa Bulldog Francez.
Însă acesta nu este singurul animal de companie care a cucerit-o pe vedeta de
la Kanal D. Oana Roman l-a
avut în grijă şi pe Norocel,
un maidanez adoptat de pe
stradă, iar acum echipa a
fost completată cu un alt
„francez”: Bubble. Prezentatoarea TV a vorbit, în exclusivitate pentru cititorii
revistei „Petzoom”, despre
viaţa alături de companionii
iubiţi.

nterviu de
Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro
22
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„N

u au antipatii
faţă de oameni
şi nu i-am simţit niciodată agresivi faţă de oameni. Faţă de alţi câini pot dezvolta
antipatii, care durează însă doar
câteva minute. După puţină mârâială, se împrietenesc şi se joacă.” - Oana Roman

Depre Tacha, de la începuturi...
Tacha a intrat în viaţa mea în
urmă cu 10 ani. A trecut ceva timp
de atunci - pot spune că a îmbătrânit deja. E o băbuţă! Îmi amintesc cu drag cât de mică şi fragilă
era când am cumpărat-o Şi cât de
mult mi-a inundat sufletul de fericire
în fiecare zi, pentru că mi-a fost alături. E o minunăţie de câine! Înaintea
Tachei am avut o altă căţeluşă, tot
Bulldog Francez, Maia. Din păcate a
suferit un infarct, avea o problemă la
inimă despre care nu ştiam, şi a murit în braţele lui Cornel. Am suferit
mult... Sunt o persoană care se ataşează extrem de tare de animale, iar
căţeii sunt parte din sufletul meu. Cu
ei împart toate bucuriile şi toate

supărările. După moartea Maiei, am
decis să o cumpăr pe Tacha din Ungaria.
Ai avut, la un moment dat, planuri de „înrudire” a Tachei cu câinele
Biancăi Ioniţă. S-au concretizat?
Am încercat, dar nu am reuşit.
Tacha era mult prea bătrână pentru
Unu, iar după această încercare a
trebuit să o castrez. Ca urmare, Tacha nu are nici un „copil”.
... stilul de viaţă al căţeluşei?
Ca orice Bulldog Francez, Tacha este un câine relativ leneş, care
doarme foarte mult. În general, stă
în casă, iese cât să-şi facă nevoile.
Nu este un câine care să zburde prin
parc, să alerge de nebun ore în şir.
După câţi ani te-ai hotărât să îi
iei un partener de joacă?
Pe Norocel l-am luat de pe
stradă, nu mai ştiu după cât timp de
la venirea Tachei. Nu s-a obişnuit cu
locuinţa şi a stat mai mult pe străzi,
obişnuia să facă escapade prin car tier, pleca des. Într-o zi l-a lovit o maşină. Tacha l-a iubit foarte mult şi
pierderea lui ne-a întristat tare. Ca ea

să nu fie singură şi ca eu să-mi alin
dorul de Norocel, am decis să iau un
alt câine. Am ales tot un Bulldog
Francez, pe Bubble. Nu ştiu dacă aş
putea creşte un câine din altă rasă,
poate mi-aş lua un câine de talie
mare pentru curte, dar în casă n-aş
putea avea altceva.
Cum a fost primit Bubble în
noua sa familie?
La început a trebuit să-l ţin singur - trebuia să facă nişte vaccinuri,
aşa că vreo două săptămâni, până
când s-a rezolvat totul, Tacha a fost
în „deplasare”. În tot acest timp,
Bubble s-a şi obişnuit cu locuinţa.
Când Tacha l-a descoperit, a fost
foarte bine, s-au îndrăgit din prima
secundă şi acum sunt sursa de la
care mă alimentez cu bucurie în fiecare zi. Mi-e foarte drag să-i văd cum
se joacă împreună!
Care dintre ei îţi dă mai multă
bătaie de cap?
Bubble, evident, pentru că este mic şi pentru că a fost foarte năzdrăvan de la început. Cu Tacha n-am
avut probleme, el în schimb a ros cabluri, mi-a distrus o mulţime de lu-

ALEGERE. Vedeta Kanal D a cumpărat-o pe Tacha din Ungaria
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FRANCEZ. Bubble, mic şi năzdrăvan, ultimul Bulldog Francez din familia Oanei Roman
cruri, a ros plinta, tocul de la uşă, covorul, pantofii etc. Au făcut multe
năzbâtii împreună, dar iubirea pentru
ei şi dragostea pe care ei ţi-o oferă e

atât de mare încât treci peste toate.
Îi iei cu tine în vacanţe?
Nu, din păcate. Bulldogii Francezi au o problemă cu respiraţia, iar
în cala avionului ar fi groaznic pentru
ei. Sunt două persoane cu care-şi împart timpul atunci când eu sunt plecată. Una este mama, când are timp,
când nu, rămâne cu ei doamna care
îmi face mie menajul, doamna Elena.
Bulldogul Francez este o rasă
sensibilă la temperaturi extreme, ce
măsuri preventive iei în acest sens?
Nu-i scot foarte des din casă,
nici vara, nici iarna. Stau afară atât
cât au nevoie şi cât vor. Nu se chinuie deloc! Dacă vreau să plec cu ei
undeva, cu maşina, iarna le dau drumul la căldură şi se încălzeşte repede, vara e mai complicat. Când e
foarte cald, le pun o bandană cu apă
rece la gură ca să le fie răcoare.

CUCERITOR. Privirea care te face
să-i ierţi (aproape) orice
24

În ce constă hrana lor?
În boabe speciale pentru câini,
de o anumită marcă - şi la acest capi-

tol am încercat mai multe variante
pentru a vedea care este cea potrivită pentru ei. Din când în când, cam
o dată pe lună, le mai fac orez cu pui,
dar nu e o regulă.
Le-ai impus restricţii?
Cât timp nu sunt acasă, stau
doar în bucătărie şi pe hol - am luat
măsura asta ca să evit alte distrugeri. În rest, au voie să intre peste
tot, pentru că este casa lor, la fel
cum este şi casa mea - de cele mai
multe ori, dorm în pat. Când vin acasă, se bucură foarte tare! Bubble
sare câte o jumătate de metru în
înălţime, mă şi mir cum poate să facă asta cu picioruşele lui foarte mici.
Aceasta este fericirea supremă pentru un iubitor de animale... Tacha şi
Bubble îmi sunt un sprijin foarte mare, stau cu mine pe canapea când
citesc, îmi sunt foarte apropiaţi. Reuşesc repede să îmi schimbe starea
de spirit prin bunătatea şi dragostea
lor. Să ştiţi că sunt un pansament
miraculos!
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BASSET HOUND

Bonzo, rebel ascuns şi „câinele păcii”
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

D

espre Bonzo se pot
spune multe, însă de la
început e bine de ştiut
că va căuta să facă mai tot timpul
doar ce-i place, încercând să-i manipuleze pe cei din jur. De ce? Pentru că e un Basset Hound şi îl ţine!
Aparent, acest „looong vehicle dog”
este liniştit şi cuminte, dar atunci
când îşi urmăreşte interesele îşi
arată şi cealaltă latură, diferită celei
lăsate la o primă impresie. E un rebel înnăscut, conştient de farmecul
său, care ştie să profite de „efectele” privirii sale languroase. Chiar
dacă e puţin greu de strunit, câinele
Basset Hound învaţă să devină campion, cum de altfel este şi Bonzo.
Câine de origine franceză,
Basset Hound a fost prezentat pentru prima dată în anul 1561, într-o
car te scrisă de aristocratul Jacques
du Fouilloux. Strămoşii săi au fost
câinii de Artois, strămutaţi din Normandia şi selecţionaţi pentru obţinerea unui câine de vânătoare masiv, dar scund, care să exceleze la
luatul urmei la vânătoarea „la picior”. Se pare că asemănătoare rasei
de astăzi au fost şi exemplarele din
varietăţile Basset Artesien Normand
şi Basset Bleu de Gascogne. În fine,
în anul 1863, la o expoziţie chinologică de la Paris au fost prezente
exemplare foarte asemănătoare
acestei rase, însă grupate după tipul
părului, scurt sau sârmos. Deşi îl
aveau de secole, englezii nu îl preţuiau însă la adevărata sa valoare.
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Abia în 1886, în Anglia este înfiinţat
primul Basset Hound Club, iniţiatorii
acestuia fiind chinologi cunoscuţi şi
aristocraţi de seamă ai vremii.
Părintele rasei moderne este
pictorul şi arbitrul canin John Everett
Millais, care foloseşte încrucişarea
artificială pentru împerecherea unui
mascul de Basset cu o femelă de
Blood-hound, în anul 1882. Acest
moment de referinţă pentru apariţia
rasei a însemnat o îmbunătăţire a
liniilor Bassetului din Anglia, dar şi
o delimitare definitivă de liniile
franceze a noii linii apărute. Practic,
atunci apare Basset Hound-ul de
astăzi, selecţionat pentru calităţile
de vânător redutabil.

Aparenţele înşeală
Bonzo, reprezentant al rasei
Basset Hound, are osatura surprinzător de solidă pentru această talie.
Aceşti copoi scunzi au o musculatură extrem de puternică, bine dezvoltată şi ajung să cântărească între
23 şi 30 kg. Corpul este lung şi
apropiat de pământ, un aspect căutat pentru vânătoare, iar spatele
este drept şi destul de lat. Membrele sunt scurte, puternice şi prezintă cute, acestea fiind prezente şi
în alte zone ale corpului şi asta pentru că acest aspect de piele flască
a fost urmărit special în selecţia
specifică rasei. Blana poate fi în

27

varietăţile tricolor (negru, roşcat,
alb) şi bicolor (roşcat şi alb). Urechile blajinului în aparenţă sunt
lungi, suple şi fine, având şi menirea
de a direcţiona mirosul către nas.
Ochii, de formă rombică îi conferă
lui Bonzo o expresie de cuminţenie
şi chiar resemnare, de cele mai
multe ori înşelătoare. Lătratul câinelui este zdravăn, dar melodios.
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La vânătoare, conformaţia şi
statura acestor câini este un atu,
mai ales dacă terenul este accidentat. Este inteligent, cu potenţial, curios şi încăpăţânat, uneori până la
exasperarea stăpânului.
Basset Hound este considerat al doilea câine cu cel mai fin
miros, după Blood-Hound. Copoii cu
picioare scurte sunt independenţi,
tentaţi să asculte chemarea naturii
şi să meargă în „cercetare”.
„Multă lume crede că e mai
bleg, dar nu este nici pe departe
aşa. Este deştept, şmecher, foarte
încăpăţânat şi vioi. Contrar aparenţelor, are foarte mult chef de
joacă, zbenguială şi hoinăreală”,
spune arădeanul Octavian Paul
Draja, despre al său Bonzo de
Azumi (numele de pedigree).
Bonzo, un Basset Hound bicolor în vârstă de patru ani, şi-a
făcut cunoscute calităţile în expoziţii
chinologice naţionale şi internaţionale. Până acum i-a convins pe
juraţi că merită titlul de Campion
România Cum Laude, după ce ajunsese deja Campion Junior, precum
şi multe certificate de aptitudini de
BOB (Cel mai bun al rasei) şi BOG
(Cel mai bun din grupă).

Lumea lui Bonzo
Revenind la temperamentul
şi apucăturile de rebel ale lui Bonzo,
de remarcat că instinctul de haită
al câinilor Basset Hound este pronunţat. Pentru că are un simţ olfactiv extrem de accentuat, Bonzo are
tendinţa de a se lăsa purtat de
miros. Veritabil câine de vânătoare,
acesta intră adesea într-o stare de
exaltare când este vorba de urme
şi miresme. Numai că Bonzo se
transfigurează uneori chiar şi atunci
când nu este vorba de îndeletnicirea
care stă la baza originii sale, vânătoarea. Câinele pare să fi plecat
într-o misiune, deşi de fapt a fost
scos la plimbare. „Când simte anumite mirosuri, e în lumea lui. Nu-l
mai interesează ce se întâmplă în
jurul său şi îşi ascultă instinctele. E
rebel şi vrea să se plimbe de capul
lui”, explică Octavian Draja. Se
spune că luatul mirosurilor este pentru câine ca cititul presei pentru om,
aşa află noutăţile, însă pe Bonzo
mirosurile nu doar îl informează, ci
îl copleşesc, astfel că uneori renunţă cu greu la plăcerea hoinărelii.
Încearcă uneori să ia ceea ce
îşi doreşte făcând pe indiferentul,
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alteori prin diverse tertipuri. Ştie să
se fofileze când a făcut o boacănă,
la fel cum ştie să atragă atenţia celor
din jur când vrea să fie alintat. „Este
un câine destul de greu de dresat şi
asta pentru că este stăpânit de încăpăţânare. Are nevoie de o persoană
cu experienţă. Cu Bonzo trebuie să
pun accent pe exerciţii de disciplină
înainte de expoziţii”, spune stăpânul
lui Bonzo, pe care-l descrie ca fiind…
„câinele păcii”, pentru că adoră
compania oamenilor, este îngăduitor
cu copiii, sociabil, prietenos cu alte
patrupede şi nu-şi poate stăpâni curiozitatea faţă de necuvântătoare, în
general, şi nu răspunde agresiv atunci când se întâmplă să nu-i convină ceva. De pildă, din prea multă
curiozitate a fost „şters” de copita
unui cal, speriat de frenezia patrupedului care îl înconjura necontenit. Surprinzător a fost că şi după

această „doză de adrenalină”, copoiul s-a reîntors la calul puţin recalcitrant, cu aceleaşi bune intenţii
de… cercetare.
Câinii din rasa Basset Hound
nu sunt predispuşi la probleme mari
de sănătate, însă riscă să se îngraşe
peste măsură dacă ajung să mănânce cât poftesc. La capitolul îngrijire, cutele de piele, în special
cele din zona capului trebuie curăţate periodic.
Din cauza „curiozităţii excesive”, exemplarele din această rasă
îşi doresc să aibă acces permanent
la un spaţiu exterior, de aceea e recomandat ca, în cazul în care e crescut în casă, să i se creeze o uşiţă
pe care să o poată deschide când
doreşte - mai greu este cu cei
crescuţi în apartamente de bloc,
dar, până la urmă, ce câine de
vânătoare e crescut la bloc?

FOTOGRAFIA RARĂ
Un câine din rasa Basset
Hound apare într-o fotografie rară,
din 1 iulie 1956, încadrat de două

celebrităţi nemuritoare: Elvis Presley şi Steve Allen. Dacă despre
Elvis e inutil să mai precizăm ceva,
Stephen Valentine Patrick William
„Steve” Allen a fost o mare persoanlitate a televiziunii americane,
prima gazdă a celebrului „The
Tonight Show” şi câştigător al premiului Emmy, fiind primul care s-a
încumetat să-l prezinte la televiziune pe Elvis, extrem de contestat
de puritani pentru modul lasciv în
care dansa în timp ce cânta. Pentru a avea succesul scontat, Allen
i-a convins pe telespectatorii săi
că Elvis nu va face nimic ofensator
şi l-a convins pe viitorul star rock’n
roll să poarte costum şi cravată în
timp ce cânta „Hound Dog”
(„Câine de vânătoare”) în faţa unui
Basset Hound cu pălărie, care
stătea pe un piedestal. Fotografia
de faţă a fost realizată la Hudson
Theater din New York, în timpul
repetiţiilor pentru acea emisiune
istorică, iar Allen a fost surprins în
timp ce-i explica lui Elvis că nu e
necesar să-şi unduiască şoldurile
pentru ca piesa să aibă succes.
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CIOBĂNESC GERMAN

Von Baldur, acolo unde începe pasiunea
de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro

P

reşedintele Clubului Local de Ciobănesc German Baia Mare, Nicolae
Boroş, este şi proprietarul Canisei
Baldur-RO, care poartă un nume de
legendă (al zeului luminii şi al purităţii în mitologia nordică), dar a şi
devenit aproape legendară printre
cunoscătorii în domeniu, fiind înfiinţată în ianuarie 1999. Pietrar de
meserie, Boroş este susţinut atât în
activitatea principală, cât şi în pasiunea care îi ocupă mare parte din
timp, creşterea Ciobăneştilor, de
Galina (Lia), soţia lui, şi de cei doi
copii, Noemi şi Norbert. Despre Canisa Baldur se poate spune că este
legendară fără a greşi prea mult,
dovadă stând rafturile cu trofee obţinute de câinii lui Boroş la concursuri şi expoziţii, mare parte dintre
ele în străinătate, canisa fiind înscrisă şi în două cluburi din Ungaria.

Începutul canisei
Boroş povesteşte despre motivele care l-au determinat să
crească Ciobănesc German: „Noi
suntem crescători de câini din tată
în fiu. Tatăl meu a început cu Cocker
Spaniel, la un moment dat avea 11
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câini. Pe vremea aceea, înainte de
revoluţie, cu greu aveam acces la
unele lucruri. Totuşi, una dintre rudele noastre era fotbalist şi a adus
dintr-o călătorie în America câteva
perechi de blugi - nu multă lume
purta aşa ceva... Într-o seară, trei
perechi erau întinse afară, la uscat
şi, cu 11 câini în curte, cineva a sărit
gardul şi a furat pantalonii! Am chemat poliţia, ei au venit cu un Ciobănesc German şi, cum unul dintre
hoţi lăsase, în săritură, o urmă pe
poartă, pe care câinele a mirosit-o,
i-au găsit în mai puţin de 10 minute,
pentru că locuiau într-un bloc din

Caracteristicile rasei
Ciobănescul German este
un câine cu osatură puternică şi
constituţie robustă, fiind reprodus
şi utilizat pentru pază şi protecţie,
dar şi pentru alte activităţi. Capul
este de dimensiuni mari, cu formă
alungită şi o frunte lată, iar maxilarele sunt puternice, cu dinţi masivi care se închid în „foarfece”.
Trunchiul este lung, iar o caracteristică sunt şalele relativ drepte,
dar oblice antero-posterior. Membrele sunt drepte şi paralele, cu
labe mici, rotunde, dar cu unghii
scurte şi puternice. Coada stufoasă şi lungă este arcuită în jos. Părul
poate fi fie lung, fie scurt, cu mai
multe varietăţi cromatice, de la negru la maroniu, roşcat, şi chiar şi
gri cenuşiu. Cu o personalitate
bine conturată, câinele Ciobănesc
German este docil şi foarte ataşat
de stăpân, dorindu-şi să îi facă pe
plac, şi tocmai de aceea este uşor
de dresat, acordându-i crescătorului întreaga sa încredere. Foarte
ager şi iute, are reacţii tipice
câinilor de pază şi este foarte
adaptabil în situaţii neprevăzute.
Chiar dacă este necesară fermitate
din partea stăpânului pentru o
educaţie corespunzătoare, nu trebuie să fie tratat cu brutalitate.
31

apropiere. Atunci, tatăl meu a spus:
„Mie câine din ăsta-mi trebuie!”, şi
a cumpărat de la Miliţie primul Ciobănesc German din familia noastră”.
Totuşi, Nicolae Boroş este o
persoană care crede că pasiunii nu
trebuie să îi fie impuse limite. Dragostea pentru Ciobănesc German a
crescut treptat şi, de îndată ce a
fost posibil, în anul 1990, a cumpărat un exemplar cu pedigree din
Debrecen (Ungaria). A participat cu
el la expoziţii, s-a implicat în diferite
evenimente în domeniul creşterii
Ciobăneştilor şi, pe măsură ce a
acumulat experienţă, a început să
se extindă. În anul 1997 a cumpărat
din Köln (Germania) un câine deosebit, pe Zoll von Arlett, aparţinând
canisei unui arbitru cu vastă experienţă şi foarte cunoscut: Margit
van Dorssen. Zoll a reprezentat o

investiţie mare pentru băimărean,
costând 1.000 de mărci germane,
dar a constituit şi o bază perfectă
pentru canisa care a fost, doi ani
mai târziu, înregistrată oficial. Fiu
al campionului mondial din 1995,
Iata Ulk, Zoll von Arlett a fost un

exemplar cu valoare unică în România. Boroş explică ce l-a motivat să
îl aducă în ţară: „Eu am ambiţie, nu
îmi place pe locul 2! Nemţii reproduc Ciobănesc German de 110 ani,
deci au tradiţie, în schimb în România rădăcinile rasei au degenerat,
nu mai corespund standardelor internaţionale sau, chiar dacă se
încadrează teoretic, exemplarele nu
sunt la fel de frumoase. Eu însă am
dorit să particip la concursuri în
străinătate, dar şi să reproduc pui
de o calitate deosebită, nu pur şi
simplu să obţin pui pe bandă rulantă”. Tocmai din acest considerent, Boroş a preferat de multe ori
să vândă pui la preţ mai mic unor
persoane din Baia Mare sau din
localităţile din jur, pentru a putea
urmări dezvoltarea câinilor şi a co-

labora cu noii proprietari. Nu întotdeauna însă aceştia au fost dispuşi
să înveţe mai mult, uneori limitându-se la a creşte un exemplar valoros fără a-i exploata frumuseţea. Alteori, în schimb, au avut dorinţa de
a participa la expoziţii, însă nu au
răspuns invitaţiei lui Boroş de a-i
ajuta să antreneze câinele, ceea ce
a dus în unele cazuri la situaţii hazlii, de una dintre acestea amintindu-şi crescătorul şi soţia lui, Lia
Boroş, în mod deosebit: „La o expoziţie, cu un arbitru respectabil, în
vârstă şi foarte experimentat, a intrat primul în ring un tânăr care
cumpărase un câine frumos de la
noi, dar nu învăţase să îl prezinte.
Când arbitrul a spus «Arătaţi dantura», tânărul a arătat-o, dar pe a
lui, nu pe a câinelui. Toată lumea a
râs, dar cel puţin acum putem să le
povestim celor care îşi cumpără
câini despre importanţa antrenamentului precompetiţional!”.

Mândriile canisei
Câinele cu care se mândreşte
probabil cel mai tare Boroş este
Lancelot von Baldur-RO, reprodus
în canisa lui, din Hanno von Bellissimo şi Eska von Baldur-RO, primul
câine născut în România care a
obţinut calificativul VA1 în Ungaria,
de 40 de ori locul 1, SchH 3, Kkl 1,
HD, A ED, A, DNA, toate obţinute la
arbitrii SV Germania. Lancelot este
într-adevăr un campion, cu o statură
32
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deosebită. Despre numele ales pentru el, Boroş povesteşte: „Iarna aceasta am revăzut filmul «Cavalerii
Mesei Rotunde» şi, deşi nu mi-a plăcut ce i-a făcut Lancelot regelui
Arthur, pentru că eu sunt sentimental, mi-a plăcut faptul că cel mai
bătrân dintre câinii mei poartă numele unui personaj atât de curajos”.
Şi Hanno von Baldur-RO, deşi
mai tânăr, are un palmares deosebit, fiind Campion Club Ungaria
MNJK, Campion Club Ungaria HNJK,
Campion Naţional România, FB1
Club, SG1, V1 Campionatul Ungariei. Luna Isola von Baldur a obţinut
de 10 ori locul I şi titlul de Campion
de Club al României (arbitru SV Karl
Heinz Zygadto), RPJ, HPJ.

Organizare „de Baia Mare”
Datorită împlicării deosebite
a lui Boroş şi a soţiei sale în organizarea de concursuri şi expoziţii de
Ciobănesc German în ţară şi în special în Maramureş, zona a devenit
mai cunoscută printre cei interesaţi.
De fiecare dată, ei s-au străduit să
facă ceva deosebit: premii valoroase oferite de persoane în costume
de epocă, prezenţa unor persoane
importante din zonă, expoziţii deschise cu fanfara, dar, mai ales,
prezenţa unor arbitri de excepţie,
care să dea valoare show-ului, precum Margit van Dorssen şi Gabriele
Pettinaroli, arbitri imparţiali, cu
vastă experienţă şi cunoştinţe precise referitor la valoarea Ciobăneştilor Germani prezentaţi.
De fapt, chiar şi arbitrii au fost
plăcut surprinşi de organizarea impecabilă a acestor evenimente într-o ţară
despre care probabil nu ştiau prea
multe în afară de faptul că de acolo
provine împătimitul Boroş, crescător
de Ciobănesc German, cu care se
mai întâlneau la competiţiile din Ungaria.
Ca o încoronare a eforturilor
sale, el povesteşte despre un act
oficial în care arbitrul Pettinaroli
scrie: „Profit de ocazie pentru a vă
felicita pentru splendida organizare
şi pentru deosebita ospitalitate de
care aţi dat dovadă”.
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Alimentaţia Ciobănescului German
Ciobănescul German va fi hrănit în funcţie de activităţile zilnice,
cu hrană specifică pentru carnivore. Alimente recomandate sunt: carnea
de vită, găină, pui, oaie, lapte, ouă, grăsimi animale, carne de peşte
dezosată, vânat, orez, morcovi, cartofi, salată, fasole verde şi chiar şi
fructe, ocazional. Precauţii deosebite sunt necesare în cazul cărnii de
porc, ce poate fi administrată doar ocazional sau câinilor cu munci grele,
şi în cazul şoricului de porc, acestea putând produce alergii şi leziuni la
nivelul ficatului. La fel ca şi în cazul altor rase, de cele mai multe ori se
preferă administrarea de hrană uscată, care ar trebui să aibă un conţinut
echilibrat, asigurând astfel câinelui o dietă sănătoasă.
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PERRO SIN PELO DEL PERU

Punkistul cu nume de floare
de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

C

âinele Peruvian Fără
Păr (Perro sin Pelo del
Perú), numit în America
de Sud „Al’co Calato” („Câinele gol”,
chel), este, probabil, printre cele mai
puţin cunoscute şi mai controversate rase canine, mulţi fiind oripilaţi
chiar şi la gândul unui contact cu
vreun exemplar din această rasă. E
adevărat, mai rar poţi vedea un câine cu creastă şi fără blană, dar nu-i pune
ştampila-n frunte fără să ştii mai
multe despre el. În primul rând, puii
pot fi şi cu blană! Şi ar mai fi încă
ceva… această rasă are o varietate,
creată de chinologii din SUA şi numită Orhideea Incaşă Peruviană (Peruvian Inca Orchid - PIO). PIO are alt
standard faţă de Perro sin Pelo del
Perú. De asemenea, nu-l confundaţi
cu Xoloitzcuintli (Câinele Mexican
Fără Păr), sunt două rase distincte,
deşi au strămoşi comuni.

O istorie controversată
Se vehiculează diverse teorii
care susţin că rasa a ajuns în America de Sud odată cu imigranţii chinezi veniţi prin Strâmtoarea Bering,
prin anul 1855, după ce generalul
Ramón Castilla y Marquesado, ales
de patru ori preşedinte al statului

34

Peru, a abolit sclavia. Alţii afirmă că
aceşti câini au ajuns în Peru aduşi
de africani. Dovezile istorice arată
însă altceva: aceşti patrupezi au
apărut între anii 300 î.Hr. şi 700
d.Hr., Peruvianul fiind una dintre
cele mai vechi rase de câini. Arheologii au descoperit reprezentări ale
Câinelui Peruvian Fără Păr pe fragmente ceramice din perioada preInca, animalul fiind reprezentat de
civilizaţiile Vicus, Mochica, Chancay,
Chancay, Tiahuanacoid, Chimu. Mai
mult, era considerat un animal sacru, fiind reprezentat într-un mod
mai evident în cultura Chancay, împreună sau în locul pumei, şarpelui
sau şoimului. Au fost descoperite
chiar şi exemplare mumificate alături de oameni, generând supoziţia
că aceştia erau sacrificaţi la moartea stăpânilor pentru a-i ajuta pe
aceştia să găsească drumul spre Lumea Morţilor şi să-i slujească şi-n
Lumea de Apoi.
Iniţial a fost botezat de cuceritorii spanioli din secolul al XVI-lea,
care i-au găsit „încolăciţi” în gră-

dinile cu orhidee şi i-au denumit
„Perros Floras” (Câinii Floare). Mai
târziu, au primit tot un nume de
floare „Regina Nopţii”, datorită instinctului de a se feri de razele soarelui (pentru a-şi proteja pielea sensibilă, lipsită de blană). Şi tot
„datorită” spaniolilor, aceşti câini
speciali au fost pe cale de dispariţie
în acele vremuri - conchistadorilor
le plăceau câinii într-un alt decor,
mai exact în farfuriile lor. Au reuşit
să supravieţuiască mai mult în zonele rurale, unde câţiva crescători
i-au ferit de hoardele de cuceritori.
Chiar şi astăzi, în ţara de origine au
rămas puţine exemplare.
Aşadar, istoria Peruvienilor
Fără Păr e mult mai veche şi mai
încărcată decât a multor rase populare, dar originea lor este totuşi incertă. După ocupaţia spaniolilor,
aceştia au ajuns în ţările mai călduroase din Europa şi în America
de Nord. În 22 octombrie 2001,
Congresul din Peru a decretat includerea rasei în patrimoniul naţional
şi desemnarea sa ca rasă canină
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naţională.

Înfăţişare şi temperament
Perro sin Pelo del Perú poate
fi de talie mică, mijlocie şi mare (exemplarele pot măsura între 25 cm
şi 55 cm în înălţime şi pot cântări
între 4 kg şi 26 kg). Standardul rasei
- recunoscută de FCI în 1955 şi de
AKC în 1996 - nu prezintă restricţii
la culorile pielii sau a blănii (aceasta
poate fi creaţă, ondulată sau întinsă, scurtă sau lungă şi nu necesită
o îngrijire specială). Varianta fără
blană iese în evidenţă datorită crestei de pe cap, numită şi „kiss spot”.
Sunt câini puternici, agili, cu
gât lung şi graţios, piept bine dezvoltat şi coadă subţire, îndreptată
în jos. Urechile trebuie să fie ridicate
şi ferme, iar la exemplarele cu blană
trebuie să aibă culoarea rozalie,
similară cu cea prezentă la rasa Border Collie. Botul este lung şi ascuţit,
ochii sunt ca de migdale, deloc
proeminenţi. Culoarea ochilor şi a
pleoapelor diferă în funcţie de culoarea pielii sau a blănii. În funcţie
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de talie, câinii sunt musculoşi,
atletici şi nu trebuie să aibă surplus
de grăsime. Între femele şi masculi
nu există diferenţe mari de aspect.
Peruvianul este vioi, curios,

foarte prietenos cu alţi câini şi poate
convieţui lejer în sânul unei familii specialiştii rasei spun că are temperamentul asemănător cu rasa Whippet.
Sunt destul de suspicioşi cu străinii
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şi tocmai datorită acestui aspect pot
juca şi rolul de câini de pază. Nu latră
în exces, ci doar atunci când simt că
există o ameninţare asupra casei sau
a membrilor familiei.
Sunt energici şi agili şi suferă
dacă nu au în preajmă un prieten
de joacă. De fapt, tocmai din cauza
nivelului lor ridicat de energie, nu
prea se potrivesc unui stăpân neiniţiat. Când sunt tineri, există probabilitatea să devină temători în situaţii nefamiliare, de aceea e necesar
să beneficieze de educaţie şi socializare de la vârste fragede. Învaţă
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repede, prin joacă şi şedinte scurte
de stimulare a comportamentului
dorit de către stăpân. La maturitate,
devin calmi, tăcuţi, inteligenţi, rareori agresivi.
Au nevoie de plimbări lungi şi
de un spaţiu larg pentru a-şi consuma energia (sunt excelenţi alergători, fiind folosiţi la începutul anilor 1900 în serviciul de poştă). Le
place să alerge după păsări, obiecte
zgomotoase şi după orice altceva ce
se mişcă rapid în câmpul lor vizual.
Fiind inteligenţi, alerţi şi atenţi, învaţă
destul de repede comenzile de bază.

Probleme de sănătate
Peruvianul fără păr nu este
predispus la probleme speciale de

sănătate, cu excepţia celor de
piele, provocate de soare - pielea
lor mai poate suferi de acnee şi de
reacţii alergice la substanţe toxice
(pesticide etc.). De asemenea, în
SUA, din cauza geneticii slabe majoritatea exemplarelor se trag
din doar 12 exemplare - a fost
semnalată apariţia unor probleme
de dentiţie. Speranţa de viaţă este
de până la 13 ani. În anotimpul
rece au nevoie neapărat de adăpost, chiar şi exemplarele cu blană, iar în anotimpul cald (cu soare
puternic) trebuie unşi cu cremă
protectoare. Iarna pot fi acoperiţi
cu diverse articole de îmbrăcăminte pentru câini.
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BOXER

Atunci când aparenţele înşeală
de Roxana Grosu
roxana.grosu@petzoom.ro

S

asha avea doar câteva
săptămâni atunci când
am primit-o drept cadou de Crăciun. „Moşul” a adus-o
în buzunarul interior al unei geci de
iarnă. I-au fost necesare maximum
10 minute să se acomodeze cu
noua locuinţă pe care a început să
o inspecteze minuţios şi, bineînţeles, să o „marcheze”. De atunci şi
până în prezent - nu ştiu când a
făcut deja 6 ani - Sasha, Boxerul
meu tigrat, este într-o perpetuă poftă de viaţă. Dar să vedem care este
istoria acestor „bestii” jucăuşe...

Povestea începe prin 1870...
Boxerul a fost creat în Germania, prin anii 1870, de crescătorii
Friedrich Robert, Elard Konig şi R.
Hopner, prin încrucişarea rasei Brabant Bullenbeisser (câine de talie
mică, acum dispărut) cu Bulldogii
aduşi din Insulele Britanice. Mai
târziu, în anii 1890, s-a decis stabilizarea rasei şi înfiinţarea primului
Boxer Club. Se spune că numele rasei ar fi fost inspirat de poziţia de
luptă caracteristică boxerilor, care
se sprijină pe labele din spate şi
boxează cu cele din faţă, însă această teorie este din ce în ce mai
contestată. O alta ar fi că strămoşilor lor, Brabant Bullenbeisserii, li
se mai spunea şi „Boxl”, numele de
boxer fiind astfel un derivat al acelei
denumiri.
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Cel dintâi standard al acestei
rase a fost redactat în 1902, rămânând în picioare până în zilele
noastre, rasa fiind recunoscută de
majoritatea organismelor de prestigiu în domeniu. În România, Boxerul s-a bucurat de o popularitate
extraordinară în rândul crescătorilor,
mai ales începând cu a doua parte
a anilor ’70, care a ţinut până spre
sfârşitul anilor ’90, când rasa a suferit un regres vizibil.

Nobleţe şi armonie
Boxerul este un câine de talie
mijlocie, cu aspect atletic, corp

solid, scurt, care se înscrie într-o
formă pătrată, cu musculatură bine
dezvoltată, proeminentă.
Mişcările boxerului sunt vioaie, mersul elegant şi liber, ţinuta
mândră şi nobilă, înfăţişarea suplă
şi elegantă. Forma capului dă acestei rase o fizionomie caracteristică.
În primul rând, trebuie să fie bine
proporţionat faţă de restul corpului.
Partea superioară a capului, puţin
bombată, trebuie să fie zveltă, fără
obraji proeminenţi. Frumuseţea capului depinde de proporţia armonioasă între bot şi partea superioară
a capului, care nu trebuie să fie
prea mică.
Botul trebuie să fie bine dezvoltat, nu prea scurt, ascuţit sau
prea lung. Forma lui este influenţată
de aspectul celor două maxilare şi
de dantură. Urechile sunt situate în
vârful capului, iar din 2002, la exemplarele prezentate la expoziţii, nu
mai pot fi tăiate. Ochii exprimă energie şi inteligenţă. Gâtul este rotund şi gros, destul de lung, tare şi
musculos, totuşi uscăţiv, fără piele
în falduri sau salbă, cu ceafa proeminentă, legat de spate printr-o arcuire elegantă. Toracele este adânc,
spinarea scurtă, dreaptă, lată, bine
muscularizată. Coada prinsă sus,
până în anul 2002 se tăia scurt.
Părul este scurt, lucios, strâns aderent pe corp.
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Inteligent, curios
şi încăpăţânat
Cunoscătorii descriu Boxerul
ca fiind un câine extrem de inteligent, cu un caracter puternic, foarte curajos, vesel, curios şi energic.
Loial şi afectuos, el se poate integra
foarte uşor chiar şi în familiile cu
copii, pe care îi iubeşte şi îi protejează. Este foarte activ şi jucăuş
şi se înţelege bine şi cu alte animale
de companie. Totuşi, pentru a vă
asigura că nu aveţi niciun fel de
problemă cu el, obişnuiţi-l de mic
cu prezenţa altor animale.
Sunt câini ageri, care învaţă
repede orice procedură sau tehnică
de dresaj canin, deşi uneori pot fi
mai încăpăţânaţi şi plictisiţi. „Este
un câine care m-a uimit cât de repede învăţa comenzile, însă astăzi
pur şi simplu nu are chef să facă nimic”, mi-a explicat dresorul la prima
şedinţă „cu public” a Sashei. Într-adevăr, peste câteva zile, când a vrut
ea, mi-a arătat că învăţase o mulţime de lucruri noi. Fiind un câine
încăpăţânat, viclean şi care va învăţa foarte repede să-şi domine
stăpânul, devenind apoi foarte greu
de controlat, se recomandă dresajul
de la vârste cât mai fragede.
Este un câine demn, care are
nevoie de un dresaj ferm, motivaţional şi pozitiv, aplicat cu multă
răbdare şi constanţă. Câinii din rasa
Boxer sunt recomandaţi şi pentru
dresajul competiţional.

De 3 x mişcare
Boxerul este un câine care
are nevoie, zilnic, de mult exerciţiu
fizic. Dacă nevoia sa de mişcare
este satisfăcută (plimbări zilnice
lungi, alergări prin parc), el se poate
adapta vieţii în apartament. Este un
câine foarte activ şi energic, care
are nevoie de stimulente permanente pentru a se evita plictiseala
şi dezvoltarea unor probleme comportamentale. Şi pentru că tot suntem la capitolul „mişcare”, am să
închei aici, pentru că mă cheamă
datoria: plimbarea şi alergatul „de
seară”.
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Nu-i pentru oricine
Boxerul este un câine de pază excelent şi
poate reţine un intrus în aceeaşi manieră în care
o face un Bulldog, în timp ce vizitatorii cunoscuţi
vor fi mereu întâmpinaţi mai zgomotos. Însă
Boxerul nu este un câine potrivit pentru oricine. Începătorii, bătrânii şi
copiii ar trebui să evite achiziţionarea acestei rase extrem de
energice şi independente, care
are nevoie de dominare constantă
din partea unei mâini ferme. Se
ştie despre ei că se păstrează atletici chiar şi la vârste înaintate. De
asemenea, aceşti câini au multă nevoie de companie umană, deci aviz şi
celor care nu prea stau pe acasă.
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CÂINI UTILITARI

„Detectorul” de droguri din închisoare
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

K

arma Mood „Ada”, un
Labrador Retriever Auriu, este detectorul de
droguri din Penitenciarul Gherla şi
împreună cu Mircea Paul, agent escortă în cadrul unităţii de detenţie
din judeţul Cluj, formează de doi ani
echipa AM (Ada şi Mircea) pentru
detectarea substanţelor stupefiante. Ada a absolvit cursul de depistare a drogurilor şi are în fişa postului „efectuarea percheziţiilor planificate
sau subite”, iar oamenii din penitenciar susţin la unison că e foarte atentă, serioasă şi cu iniţiativă atunci
când munceşte.

Atenţiune, Ada în misiune!
Deţinuţii îşi scot din camere
lucrurile personale şi lenjeriile de
pat şi se îndepărtează de încăperile
ce trebuie percheziţionate. Echipa
AM e într-o permanentă mişcare,
Ada inspectează fiecare colţişor, adulmecând cu vigilenţă camera în
totalitate. Atitudinea persoanelor încarcerate diferă, mergând de la curiozitate, atenţie, agitaţie şi dispreţ
până la pură indiferenţă. Printre
deţinuţi există şi iubitori de animale
care încearcă să o mângâie sau să
o cheme la ei atunci când o văd aproape, însă comportamentul Adei
este fără cusur, atenţia sa fiind concentrată pe ceea ce ştie mai bine:
să efectueze controale - doar pentru
asta a fost super-antrenată.
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„În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt 16
câini din rasa Labrador, care au fost
achiziţionaţi de la o canisă din Bucureşti. Pentru detectarea substanţelor stupefiante au fost antrenaţi
opt câini, iar ceilalţi opt câini urmează să fie antrenaţi pentru detectarea de telefoane mobile”, a precizat agentul Mircea Paul. Acesta a
explicat şi raţiunea pentru care s-a
optat pentru rasa Labrador: temperamentul („Sunt câini sociabili care
se pretează mai bine pentru acţiunile de percheziţionare a persoanelor”).
Ada a fost achiziţionată în iunie 2011 de la canisa Hidalgo Spirit
din Bucureşti - numele ei de pedigree este Karma Mood -, pe atunci
avea doar 4 luni. „Profilul viitorilor
conductori ai echipajelor canine din
sistemul penitenciar românesc trebuie să cuprindă obligatoriu două
calităţi: să fie iubitor de animale şi
să fie dinamic. Pe lângă acestea, el
va trebui să accepte un nou membru în sânul familiei sale. Echipa AM
s-a format din momentul în care Ada
a fost preluată de conductorul său,
Mircea Paul, şi s-a închegat pe perioada stagiului de formare de la

Giurgiu, prin practică şi experienţă”,
a menţionat Dan Donciu, purtătorul
de cuvânt al Penitenciarului Gherla.

Comportament în misiune
Pe parcursul unei zile de
muncă, Ada participă la percheziţii
efectuate în Penitenciarul Gherla
sau în penitenciarele din zona arondată acestuia (Baia Mare, Bistriţa,
Satu Mare, Oradea şi Dej). În afara
orelor de muncă, Ada are parte de
plimbare, scurte şedinţe de dresaj
disciplinar şi joacă, însă interacţionează cât mai puţin cu alţi câini,
recunoaşte „coechipierul” Mircea
Paul.
Antrenamentul iniţial s-a desfăşurat la Giurgiu, acolo unde funcţionează Centrul de Formare Echipe
Canine Giurgiu al Autorităţii Naţionale a Vămilor, centru realizat după
modelul francez, în anul 2005. „În
cadrul antrenamentelor, Ada a memorat mirosurile drogurilor, a învăţat
să le caute în diferite locuri şi să
marcheze locurile respective. Tot
acolo, conductorul a învăţat să-şi
conducă câinele în cadrul căutării,
să interacţioneze cu el, să-i cunoască şi să-i înţeleagă reacţiile pe dumartie - aprilie 2013

rata căutărilor. „La Giurgiu s-a consolidat legătura dintre noi. Iniţial am
făcut puţină disciplină şi apoi am
intrat efectiv în programul de a învăţa drogurile. Adei îi lua două săptămâni ca să memoreze un miros”,
a declarat agentul Paul pentru cititorii revistei „Petzoom”.
Însă „antrenamentul” nu s-a
sfârşit cu „etapa Giurgiu”. Pregătirea este continuă şi se derulează
zilnic prin exerciţii. „Se lucrează cu
cârpe impregnate în droguri care se
ascund, pentru ca Ada să le caute.
Pentru Ada, totul este ca o joacă,
dar nu e aşa uşor să te joci cu câinii,
precum cred unii oameni. Trebuie
să te cobori la nivelul lor, să te maimuţăreşti, să faci anumite chestii”,
a explicat Mircea Paul.
Specialiştii susţin că în timpul
căutărilor, un câine de detecţie substanţe stupefiante este foarte solicitat, acesta fiind nevoit să analizeze
toate mirosurile întâlnite. „Datorită
simţului olfactiv foarte dezvoltat pe
care îl au, ei simt de sute de ori mai
multe mirosuri decât simte un om.
După o căutare este necesar un
timp de repaus de cel puţin 30 de
minute. Oamenii cred că oboseala
pentru câine este una fizică, dar nu
este aşa, de fapt oboseala este una
psihică. Pentru conductor, căutările
sunt de asemenea solicitante, deoarece acesta trebuie să fie în permanenţă atent la partener, să fie atent
la toate reacţiile acestuia, să-l conducă în cadrul controlului, să aibă
în vedere factorii care ar putea influenţa activitatea câinelui”, a explicat conductorul Adei.
În cazul în care câinele depistează substanţe stupefiante, acesta
„marchează locul cu lăbuţa sau prin
alte acţiuni, în funcţie de anumiţi
factori”. „Câinele reţine locurile unde a făcut descoperiri. Când ajunge
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din nou în locul cu pricina, merge
prima dată exact acolo. Distanţa de
la care poate să simtă un câine drogul este relativă, depinde de tipul
drogului, de cum e împachetat, de
curenţii de aer, căldură. De obicei,
percheziţiile se fac cu uşile şi geamurile închise. Activitatea de percheziţionare este foarte complexă,
iar metodele diferă în funcţie de
obiectul sau locul asupra căruia se
realizează percheziţia”, a explicat
Mircea Paul.

Vârsta de „pensionare”:
7-8 ani
În cadrul Penitenciarului
Gherla, Ada este primul câine de
detecţie, până acum controalele
anti-drog se efectuau de către un
echipaj canin din cadrul Direcţiei
Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii. Apariţia Adei a produs un
impact pozitiv în rândul cadrelor din
penitenciar, susţine agentul Mircea

Paul, deoarece un câine iţi oferă un
mare avantaj în lupta cu drogurile „de asemenea, pe lângă activitatea
de depistare de substanţe stupefiante şi munca de prevenţie este una
foarte importantă”.
Deşi un Labrador trăieşte, în
mod normal, până la 12-13 ani, randamentul unui câine de detecţie
este în medie de 7-8 ani. „Sunt câini
care trec de la o specialitate la alta
după câţiva ani. Ada nu ar putea să
fie un câine de pază niciodată”, e
convins agentul Mircea Paul.
Întreţinerea Adei costă aproximativ 150-200 de lei pe lună (sumă
care include mâncarea şi tratamentele medicale). „Primeşte doar mâncare granulată, plusată de vitamine,
iar un medic veterinar o consultă în
mod periodic.
Datorită faptului că este un
câine pregătit pentru o activitate
specială, Ada a fost sterilizată când
a împlinit şapte luni”, a mai menţionat „coechipierul” detectorului de
droguri de la Penitenciarul Gherla,
agentul Mircea Paul.
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MOTIVAŢIE

De ce se fac tinerii medici veterinari
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

C

u toţii am fost întrebaţi
în copilărie: „Ce vrei să
te faci când vei fi mare?”. Din diversitatea răspunsurilor
pe care le dau oamenii la această
întrebare, am dorit să aflu ce îi
determină pe tineri să ia drumul
medicinii veterinare. Şi pentru că
această curiozitate n-a putut fi „stinsă” cu replica standard „Pentru că
îmi plac animalele”, în căutarea argumentelor lor, i-am ascultat pe
câţiva studenţi ai Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de
Medicină Veterinară.

Nu-i ca-n filme!
Iulia Gugu spune că ei i-a fost
predestinat să studieze medicina
veterinară şi este convinsă că poţi
încerca să devii medic veterinar, dar
dacă nu îţi este hărăzit, nu reuşeşti.
Ioana Geană îşi aminteşte, zâmbind, că în copilărie şi-a „vaccinat”
toate animalele de pluş, simulând
că le face injecţii ca nu cumva să
se îmbolnăvească. Paul Guşteriţean
afirmă că a ştiut din adolescenţă că
va deveni medic veterinar, de aceea
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s-a şi înscris la profilul tehnician veterinar pentru animale de companie
din Colegiul Agricol Sibiu.
Până vor ajunge să pună parafa cu numele lor pe unde o fi ea
necesară, mai au de parcurs o jumătate de drum, dar cota entuziasmului e mereu în creştere. Cu toţii
vorbesc despre cât de bine dotată
e facultatea, cât de severi, dar corecţi sunt profesorii, la câte simpozioane participă, cât de intens este
programul lor, câtă muncă depun şi
cum toate acestea sunt doar pentru
ca ei să devină cei mai bine pregătiţi
medici veterinari. „Medicina veterinară este mai grea decât medicina
umană, în cazul celei din urmă ai o
singură specie, însă noi studiem animale de fermă, animale de companie, animale mici, animale mari, animale exotice, mai exact toate
animalele. Absolvim pentru a ajunge
medici veterinari generalişti, trebuie
să ştim tot, fără scuze şi fără excepţii. În plus, o problemă majoră
este că în cazul medicilor veterinari
nu există asigurare de malpraxis”,
explică Paul Guşteriţean.
„Cei care cred că dacă se înscriu la facultatea de medicină veterinară o să întâlnească «pufoşenii»

se înşeală amarnic, însă există studenţi şi din categoria persoanelor
care nu ştiu în ce se bagă. Am văzut
domnişoare cu unghii tehnice şi cocoţate pe tocuri încercând să pună
chingi unei iepe pentru a pregăti o
însămânţare şi vă imaginaţi ce
înseamnă şi cât rău pot face acele
„Cei mai buni medici din lume sunt
medicii veterinari. Un medic
veterinar nu îşi poate întreba
pacientul de ce suferă, el trebuie
să ştie!” - William Penn Adair „Will”
Rogers (cowboy, umorist, actor de
film şi de vodevil, editorialist)
unghii în nasul unei vaci căreia i se
face control. Aici nu e loc de mofturi
şi trebuie să relaţionezi cu animalele, ele simt foarte bine comportamentul omului. La început îmi era
ruşine, aveam reţineri după ce ieşeam de la biobaza facultăţii, unde
lucram cu animale vii şi mi se impregna şi mie mirosul lor, dar acum
m-am obişnuit şi îmi place aşa de
mult ceea ce fac încât nu mă mai
interesează şi cel mai important e
că nu mă plictisesc niciodată”,
dezvăluie Ioana Geană.
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Şireturi strâns legate
Materiile studiate sunt variate, însă toate se luptă pentru un top
al celor mai interesante, de la legislaţie, protecţia animalelor, semiologie, statistică veterinară, managementul cabinetului, până la bunăstarea
şi protecţia animalelor. Paul Guşteriţean spune că un semestru întreg
se studiază managementul durerii
şi în fiecare zi au de lucru cu cazuri
reale - vă imaginaţi ce îmbulzeală a
fost când a ajuns în faţa lor un cal
cu limba secţionată pentru că şi-a
încurcat-o într-o frânghie? Iulia Gugu
explică: „La cai sunt cele mai grele,
dar şi cele mai interesante cazuri,
dar cel mai important e că toate le
trăim atât medical, cât şi emoţional”.
O problemă pe care Ioana
Geană o semnalează constă în
reticenţa proprietarilor când e vorba
ca boala animalului să fie tratată de un
student, astfel că uneori e mai greu
cu aceştia decât cu animalele. Însă
asta nu îi împiedică să facă practică
relevantă, care poate fi obligatorie
sau voluntară. Mulţi studenţi lucrează benevol la spitalul de urgenţe,
alţii îşi consumă constructiv timpul
în ferme sau biobaza didactică a
facultăţii (foarte bine dotată).
Primul pas pe care îl face un
proaspăt student este… întâlnirea
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cu „mortăciunile”, mai exact se lucrează pe animale mumificate, Paul
subliniind că este mai indicat aşa,
decât cum este, de exemplu, în
Italia, unde studenţii lucrează pe
mulaje artificiale sau simulatoare
computerizate. „Trebuie să simţi textura animalului, tocmai de aceea la
anatomie se lucrează fără mănuşi,
iar la necropsii e chiar invers, fără
echipament adecvat nu ai ce căuta.
O singură dată mi s-a făcut rău,
când... m-am legat prea strâns la
şireturi. Alţii leşină la primul contact

cu animalele, fie ele vii sau moarte”,
povesteşte Paul Guşteriţean.
Cu fiecare an universitar, studenţii se triază, absenţele în special
de la laboratoare se întorc împotriva
lor, mulţi renunţă din proprie iniţiativă, alţii sunt respinşi de sistemul
de credite. „E greu, e rigid, e mult
de citit, dar e aşa frumos încât nu
mă văd făcând altceva. Îmi ocupă
tot timpul, dimineaţa mă duc la facultate ca în excursie, cu mâncare,
echipament şi haine de schimb.
Oboseala de la sfârşitul zilei e, de
fapt, o stare de fericire că am mai
salvat un animal sau am mai învăţat
ceva”, dezvăluie Ioana Geană.
Absolvind o facultate cu astfel
de profil, ai o mare deschidere în
ceea ce priveşte oportunităţile de
muncă. Poţi alege să lucrezi peste
graniţe sau în România, în ferme,
în propriul cabinet veterinar, în carmangerii etc., pentru că, în „spatele” a tot ceea ce mâncăm sau
creştem pe lângă noi se află medicii
veterinari. Poate că nici nu se putea
altfel, însă consemnăm, să rămână
pentru posteritate: toţi cei trei studenţi cu care am dialogat deţin animale de companie - Iulia are un
câine, trei pisici şi un hamster, Ioana, un câine, doi hamsteri, zece canari şi mai mulţi peşti, iar Paul a
avut până de curând diverse reptile.
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SFATUL MEDICULUI VETERINAR

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

B

oala articulară degenerativă a câinelui este
observată şi diagnosticată destul de des de către medicii
veterinari, simptomele acesteia fiind
şchiopătura, durererile articulare şi
dificultatea în deplasare. Aceşti câini,
în timp, pierd progresiv capacitatea
de a efectua mişcare şi adoptă tot
mai des poziţia decubitală. Osteoartrita (Boala articulară degenerativă Degenerative joint disease - DJD)
reprezintă afectarea cartilajului articular, formarea de osteofite în inte-
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riorul articulaţiei mobile, fenomen
având ca rezultat perturbarea activităţii funcţiei articulare şi deteriorarea progresivă a funcţiei articulare.
Este o afecţiune degenerativă, asociată cu un proces inflamator local
şi cu o durere locală puternică.

Apariţia bolii
Boala cauzează pierderea
mobilităţii cartilajelor articulare ce
acoperă capetele osoase într-o
articulaţie mobilă. În timp, aceste

formaţiuni cartilaginoase se macină, lăsând osul expus. Având în
vedere că aceste cartilaje distruse
au denudat porţiunile articulare
osoase - oasele fiind inervate -, apar
primele semne ale osteoartritei (procesul inflamator şi durerea), din
cauza frecării între cele două capete
osoase. De asemenea, la nivelul
articulaţiilor apar şi proeminenţele
denumite osteofite, care provoacă
şi accentuează durerea locală. Procesul este progresiv, adică situaţia
se înrăutăţeşte pe măsura trecerii
timpului, dacă nu se instituie un
tratament adecvat.
Boala poate să apară la câini
care suferă de diferite afecţiuni ale
articulaţiilor (congenitale, evolutive
sau dobândite), precum şi la câinii
care au suferit traumatisme ce au
dus la fracturi apropiate de articulaţia în cauză sau la ruptura ligamentului anterior al articulaţiei genunchiului (aceste cazuri fiind foarte
des întâlnite).
Dacă boala este produsă de
afectarea/uzura unei foste articulaţii sănătoase la câini cu vârste înaintate, este denumită osteoar trită
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primară. Dacă este rezultatul unei
afecţiuni articulare congenitale (de
exemplu acondroplazia, defecte posturale, hemartroza cronică), afecţiuni articulare evolutive (displazia
de şold, defecte angulare, non-uniunea procesului anconal, osteochondritis dissecans, luxaţiile cotului, radius curvus) sau este rezultatul
unor afecţiuni articulare dobândite
(traume articulare, sechele post-inflamatorii, neuropatii, necroză septică - Legg-Calve-Per thes), este denumită osteoartrită secundară.

Simptomatologie
Factorii care predispun câinele la apariţia osteoartritei sunt greutatea în exces, vârsta înaintată, leziuni ale componentelor articulare,
efortul articular (în cazul unei articulaţii care a suferit diverse traume
în urmă cu puţin timp). Toate aceste
simptome diferă în funcţie de stadiul evolutiv, de vârsta câinelui şi
de articulaţia implicată.
Prima dată apare şchiopătura
- tendinţa câinelui de a-şi distribui
greutatea corporală pe membrele
sănătoase. Apoi se poate observa
că animalul evită şi/sau îi este greu
să se ridice, preferă şi stă mai mult
timp în poziţia decubitală, evită urcarea şi coborârea scărilor, urcatul
în maşină etc. La nivelul membrului
afectat se observă o reducere în dimensiune a muşchilor regionali (atrofiere), iar la nivelul muşchilor care
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au preluat activitatea în scopul de
„a menaja membrul afectat” se
observă o uşoară creştere a masei
musculare.
Nu de puţine ori, din cauza
durerii accentuate a câinelui, se pot
observa şi reacţii anormale care
constau în exteriorizarea durerii prin
plânsete sau chiar prin lingerea sau
muşcarea zonei afectate. În unele
cazuri, durerea este suportată mai
uşor şi nu se pot observa reacţii violente, doar faptul că apetitul câinelui s-a înrăutăţit, urinează şi defecă necontrolat. În ambele cazuri

se poate observa că animalul caută
locuri mai călduroase din casă sau
curte şi locuri de odihnă cu consistenţă cât mai moale. Dacă medicul veterinar examinează aceşti
câini, observă o mobilitate articulară mai redusă faţă de normal, inflamaţie locală şi reacţia violentă a
animalului de a evita producerea
durerii prin examinare. În fazele mai
evoluate se poate observa şi o deformare a articulaţiei afectate.
Proprietarii acestor exemplare
canine trebuie să se prezinte cât
mai repede cu câinele la un medic
veterinar, care, pe baza examenului
fizic asociat cu examenul de imagistică şi anamneză, va pune diagnosticul corect (simptomatologia
seamănă cu alte afecţiuni articulare
de natură infecţioasă, tumorală sau
neinfecţioase mediate imun) şi va
prescrie şi va administra medicaţia
necesară pentru combaterea durerii, menţinerea funcţiei articulare şi
mobilitatea acesteia, condroprotecţia, reducerea inflamaţiei, va recomanda o dietă alimentară echilibrată şi adecvată), hidroterapie prin
înot. În cazurile avansate (cele secundare şi evolutive) este posibil să
fie nevoie de intervenţie chirurgicală. Osteoartroza este o boală ca47

re, netratată, evoluează progresiv.

Tratamentul dietetic
Terapia dietetică poate fi foarte importantă în afecţiunile articulare. În primul rând, greutatea corporală a câinelui este esenţială
(acesta nu trebuie să fie supraponderal, deoarece greutatea peste
limite normale exacerbează semnificativ afecţiunile articulare). Atingerea
unei greutăţi corporale normale şi
menţinerea acesteia, precum şi a
condiţiei fizice, este
un pas iniţial important pentru prevenirea bolii. În plus,
suportul nutriţional
poate juca un rol important în sprijinirea câinilor cu
afecţiuni articulare, prin furnizarea
ingredientelor care ajută la menţinerea masei musculare fără grăsime, reducerea inflamaţiei şi sprijinirea cartilajului articular sănătos.
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Toate aceste deziderate sunt întrunite de către dieta Purina Veterinary Diets® Joint Mobility Canine
(PVD JM Canine). Avantajele clinice
ale folosirii JM Canine constau în:
- DHA şi EPA, acizi graşi
omega-3 cu catenă lungă, care
îmbunătăţesc biomarkerii osteoartritei canine;
- glucozamină şi antioxidanţi,
care au un rol pozitiv în întreţinerea
sănătăţii articulare;
- ghid de hrănire pentru menţinerea sau scăderea greutăţii ce
ajută la reducerea stresului articular
(controlarea greutăţii îmbunătăţeşte
mersul câinilor cu osteoartrită şi
ajută la reducerea şi întârzierea dovezilor radiografice ale osteoartritei
la rasele predispuse).
Studiile efectuate au demonstrat că JM Canin:
- îmbunătăţeşte semnificativ
analiza forţei obiective a mersului
câinelui cu osteoartrită în 10 zile;
- îmbunătăţeşte semnificativ
mersul câinelui în 10 zile
Cu Canine JM puteţi fi sigur
că îi asiguraţi câinelui cu afectare
osteoarticulară nutriţia optimă şi în-

grijirea articulaţiilor sale. Formulele
Purina Veterinary Diets® sunt susţinute de cercetări ample, iar cele
mai recente descoperiri nutriţionale
sunt aplicate pentru dezvoltarea
unor formule inovatoare.

Tratament medicamentos
Pentru o reuşită în ceea ce
priveşte medicaţia este nevoie ca
substanţele active din produsul folosit să acţioneze sinergic. Acest
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deziderat a fost îndeplinit de către
firma VetPlus din Anglia cu ajutorul
produsului nutraceutic Synoquin
Tasty prin cele trei forme comerciale
de prezentare Synoquin Tasty: small
breed, medium breed şi large breed
(pentru rasele de câini mici, medii
şi mari). Datorită prezentării sub
formă de tablete (30 de tablete) ambalate în blistere, se păstrează prospeţimea substanţelor active, produsul fiind disponibil în funcţie de
talia câinelui prin cele trei forme
comerciale şi având o palatabilitate
testată şi foarte ridicată.
De asemenea, medicamentul
conţine cele cinci „substanţe activecheie”, acestea acţionând simultan
pentru un beneficiu maxim:
- Hidroclorura de Glucozamină - reduce inflamaţia locală şi
pierderea de cartilaj. Nu există restricţie în ceea ce priveşte câinii
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hipertensivi, ca şi în cazul formei de
sulfat de glucozamină din alte produse. E cunoscut faptul că aportul
de sodiu creşte riscul apariţiei
hipertensiunii, iar în cazul sulfatului
de glucozamină, aportul de sodiu
derivă din faptul că, pentru ca glucozamina să fie stabilă, în compoziţie se adaugă sare. Însă acest
lucru duce şi la scăderea cantităţii
de glucozamină din tableta respectivă, în comparaţie cu forma existentă în produsul Synoquin, care nu
are sare în compoziţie, iar glucozamina este sub cea mai pură formă;
- Condroitin sulfat - extras din
sursă naturală (cartilaj traheal de
tineret suin - faţă de condroitina extrasă din vietăţi marine, cea obţinută de la mamifere are o biodisponibilitate mult mai ridicată, acelaşi
lucru fiind observat în cazul celui
de tineret suin, în comparaţie cu cel

bovin). Condroitin sulfatul este substanţa activă necesară şi indispensabilă în timpul regenerării cartilajului articular în boala articulară
degenerativă;
- N-acetil D-Glucozamina - are
rolul de a îmbunătăţi biosinteza glucozaminoglicanilor, creşte nivelul de
absorbţie sanguină a acestora,
inhibă citochinele catabolice şi elastazele leucocitare, sporeşte regenerarea cartilajelor articulare;
- Vitamina C - intervine prin
efectele sale în producţia de glucocorticosteroizi şi de anumiţi neurotransmiţători (substanţe care permit transmisia influxului nervos) în
metabolismul glucozei, colagenului,
acidului folic şi anumitor aminoacizi,
în neutralizarea radicalilor liberi şi
a nitrozaminelor, în reacţii imunologice. Sulfatul de zinc îndeplineşte
funcţia de sintetizator.
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ŞTIINŢĂ

Înţelege comunicarea dintre câine şi om
de Doris Savu
doris.savu@petzoom.ro

A

tât la om, cât şi la câine, limbajul îndeplineşte un dublu rol: de a comunica, de a intra în relaţie cu
ceilalţi şi de a se exprima pe sine
însuşi, de a-ţi face cunoscute stările,
trăirile, emoţiile proprii. Comunicarea între câine şi om este deci o
formă prin intermediul căreia indivizii comunică anumite stări, situaţii
sau sentimente, îşi reprezintă fenomene sau relaţii, îşi manifestă starea de spirit, induc stări emoţionale
stăpânului sau congenerilor, incită
la joacă, influen-
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ţează ceilalţi indivizi etc. Cazurile în
care influenţa unui individ asupra
altuia se realizează prin semnale
special evoluate în sensul comunicării (Krebs & Davies, 1993) formează motorul vieţii sociale animale.

Cum te înţelege
În cazul vieţuitoarelor care nu
dispun de semnul lingvistic uman cuvântul -, comunicarea este realizată prin indicaţii non-verbale şi vocalizare. De exemplu, interacţiunea
dintre câinii de companie şi stăpânii
lor reflectă o formă de vorbire, chiar
dacă ea nu se prezintă sub forma
dialogului verbal. Un câine care
este dojenit nu are nevoie să
înţeleagă fiecare cuvânt
din mustrarea care i se
aduce, ci este capabil să
recepţioneze mesajul interpretând indicii precum
limbajul trupului, tonul vocii
şi atitudinea stăpânului său.
Conform unor studii recente, câinii pot înţelege intenţia noastră de

a comunica cu ei şi ceea ce li se
transmite, fiind la fel de receptivi
precum copiii aflaţi în faza comunicării pre-verbale. Etologii consideră că un câine poate să distingă
sensul a 40-50 de cuvinte, aceste
cuvinte-semnal primind semnificaţie
în măsura în care se repetă în aceeaşi situaţie şi sunt rostite cu aceeaşi intensitate şi durată, în aşa fel
încât câinele să facă asocierile de
rigoare.
Câinele se orientează după
vocea omului, recunoaşte tonalitatea şi reacţionează la cuvintelesemnal pe care le asociază cu diverse evenimente petrecute în trecutul
mai mult sau mai puţin îndepărtat.
În acelaşi timp, câinele prezintă o
anumită mimică şi atitudine şi emite
semnale vocale (plâns, scheunat şi
scâncit; lătrat şi mârâit; urlat; chelălăit; oftat şi căscat de plăcere) şi
posturale (diferite poziţii ale corpului, capului, membrelor, urechilor şi
cozii) pe care proprietarul trebuie
să le recunoască şi să le înţeleagă
pentru stabilirea unei comunicări
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adecvate. De exemplu, atunci când
un câine este alarmat va ţine coada,
urechile şi un picior ridicate, iar un
câine care vrea să sugereze atitudine prietenoasă va privi insistent,
va avea urechile în poziţie relaxată,
mimică destinsă, respiraţie normală, privire prietenoasă şi jucăuşă etc.

„Limbajul” canin
Câinii comunică cu ceilalţi indivizi prin semnale. Elemente constitutive ale „limbajului canin” sunt
consolidate de o expresivitate specifică în funcţie de ambianţă şi interlocutor.
Iată care sunt categoriile de
semnale de comunicare emise de
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câini şi semnificaţia lor (conform
K.Overall, 1997): lătrat - alertare,
avertizare, solicitarea atenţiei; mârâit - avertizare, ţinere la distanţă;
plâns - suferinţă; scâncit (scheunat)
- obicei et-epimeletic; urlat - solicită
contact social, situaţie de anxietate;
geamăt - plăcere, mulţumire; coada
şi urechile sus, un picior în faţă alertă, gata de participare; privire
insistentă - întrecere, încredere,
solicită atenţie, apropierea distanţei; evitarea privirii - frică, laşitate,
respect, evitarea întrecerii; prezentarea abdomenului - respect, relaxare; coada între picioare, la prezentarea abdomenului - frică,
supunere; coada lăsată în jos la
prezentarea abdomenului, urmată
de urinare - frică profundă, supunere; piloerecţie - stârnire asociată
cu anxietatea, frica, agresiunea;
semnal de ţinere la distanţă; piloerecţie restrânsă la zona gâtului sau
cozii - câine încrezător în puterile
lui; postura încordată cu musculatura rigidă - intenţia de a interacţiona cu alt câine; coada asupra liniei mediane - încredere, stare
normală de bine; coada balansată dorinţă de interacţiune; vârful cozii
balansat - încredere, interacţiune
ofensivă; urechile înapoi - frică; gâtul ridicat sau arcuit - încredere, întrecere; urechile erecte - alertă, întrecere; mârâit cu incisivii şi caninii
expuşi - încredere, agresivitate,
ofensivă, ţinere la distanţă; corpul

lăsat în jos - apărare, apropierea
distanţei, solicitare a atenţiei, respect; lingerea buzelor, plescăitul
limbii - solicitarea pactizării, cerere
a atenţiei, apropiere, anxietate (cu
solicitarea liniştirii); lăbuţa anterioară ridicată - apropiere a distanţei, respect, solicitare a atenţiei;
lăbuţele în afara liniei corpului,
săritura, balansarea codiţei - invitaţie la joacă; poziţia de montă sau
presarea cu labele pe spatele sau
umerii altui câine - întrecere, dominanţă; lingerea colţului gurii altui
câine - solicitare a atenţiei, respect,
supunere; umflarea buccelor, cu
scoaterea unui zgomot de pufnit anticipare (pozitivă sau negativă),
anxietate; pocnitul sau clănţănitul
fălcilor - capitulare, intenţie de a se
supune; coada sub linia mediană a
corpului - lipsa de încredere, stare
proastă, respect, frică.
Toţi proprietarii de câini ar trebui să ţină cont de faptul că prietenii
noştri necuvântători au ceva de
spus, doresc să fie ascultaţi şi vor
să se facă înţeleşi. Reacţia acestora
depinde de modul în care omul, la
rândul său, reuşeşte să se facă
înţeles, fiecare secvenţă compor tamentală putând fi considerată ca
fiind o unitate informaţională.
Pe măsură ce stăpânul învaţă
mai mult despre abilitatea câinelui
său de a comunica cu el, reuşeşte
să construiască o relaţie mai armonioasă cu acesta.
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INEDIT

Incredibilii câini „vorbitori”
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

J

an Bondeson, reputat lector la Universitatea Cornell din Ithaca - New York
(SUA), este autorul mai multor cărţi
privind ciudăţenii istorice. În cartea
sa „Câini extraordinari: o expoziţie
de curiozităţi canine”, Bondeson a
adunat informaţii despre câini
foarte inteligenţi (chiar vorbitori!),
câini eroi, câini aparţinând unor oameni celebri, câini care au reuşit
să ajungă singuri în anumite destinaţii mergând exclusiv pe calea
ferată, câini care au rămas să păzească mormintele stăpânilor pentru tot restul vieţii lor, câini care au
învăţat să colecteze donaţii - în
acest din urmă caz amintind chiar
o situaţie în care un câine a încercat
să folosească banii colectaţi pentru
a-şi cumpăra ceva bun dintr-un magazin alimentar! Din lumea acestor
animale extraordinare, vă propunem astăzi o incursiune prin „clubul
exclusivist” al… câinilor vorbitori.

Primii savanţi, primii trişori?
În anul 1750, în Franţa, oamenii aflau cu uimire că sunt contemporani cu un câine care poate
să răspundă la întrebări prin inter-
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mediul unor cartonaşe. Animalul era
cunoscut de gloată drept „Câinele
Savant”. După doar un an, în Anglia,
apărea şi „concurenţa”, un câine
care reuşea să răspundă întrebărilor tot prin intermediul cartonaşelor, dar... în cele două limbi ale
antichităţii clasice: latina şi greaca.
În cartea sa, Jan Bondeson susţine
că stăpânii acestor animale au
folosit şiretlicuri ieftine pentru a
atrage atenţia oamenilor şi a-i face
să creadă că unii câini - ai lor! - au
puteri supranaturale. El scrie că
stăpânii acestor câini nu permiteau
altor persoane să testeze cuno-

ştinţele patrupedelor înzestrate cu
inteligenţă superioară, ceea ce ne
face să presupunem că afacerea nu
era una foarte curată.

Armata câinilor „vorbitori”
La începutul secolului XX, toată atenţia în ceea ce priveşte inteligenţa canină a fost canalizată
asupra Germaniei. Excentrici, reprezentând „noua generaţie a psihologilor”, specialiştii nemţi considerau patrupedele ca având însuşiri
umane şi capacitatea de a vorbi sau
comunica prin semnale de genul
Codului Morse.
Ulterior, exponenţii ideologiei
naziste se considerau nu numai
supra-oameni, ci şi implicit „fiinţe
iubitoare de animale”. Este şocant
şi paradoxal faptul că adepţii lui
Adolf Hitler ţineau enorm la drepturile animalelor, dar le călcau în picioare pe cele ale semenilor lor.
Odată cu apariţia şi răspândirea
acestui curent „ştiinţific”, a prins
contur o nouă disciplină - psihologia
animală, al cărei număr de adepţi
a crescut rapid, considerabil.
Intelectualii nazişti pretindeau că pot să vorbească şi să se
înţeleagă cu câinii lor. Unul dintre
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ei, profesorul Max Müller, a susţinut
ulterior că militarii nazişti au primit
dispoziţii de la Adolf Hitler să facă
un set de cercetări cu privire la utilitatea acestor câini în domeniul militar. Documentele recuperate după
război demonstrează într-adevăr că
naziştii au avut în plan să întemeieze o… armată de câini inteligenţi,
antrenaţi să vorbească, să scrie (!)
şi să uziteze anumite semnale secrete. Se vorbeşte chiar despre
existenţa unui câine care atunci
când era întrebat „Cine este Adolf
Hitler?”, răspundea: „Mein Führer!”.
Despre un alt câine instruit în
tainele vorbirii, pe numele său Rolf,
un exemplar din rasa Airedale Terrier, se spune că putea să comunice
cu stăpâna sa, doamna Moekel,
apăsând literele alfabetului cu labele şi că avea cunoştinţe despre
religie şi poezie. A fost considerat
un patriot, afirmându-se despre el
că… îi dispreţuieşte pe francezi. În
fine, Kurwenal, un exemplar din
rasa Dachshund, ar fi „spus” la un
moment dat că doreşte să voteze
cu Paul von Hindenburg, cel de-al
doilea preşedinte al Germaniei. Particularitatea acestui câine era că
folosea un număr determinat de
lătrături pentru fiecare literă a alfabetului, astfel încât reuşea să comunice cu oamenii.
Germanii sperau deci să folosească în război această remarcabilă armată de câini. Câinii erau
antrenaţi la o şcoală specială, TierSprechschule ASRA, înfiinţată în

1930 şi amplasată în Leutenburg,
lângă Hanovra, şcoală condusă de
Margarethe Schmitt şi care şi-a continuat activitatea în perioada celui
de-al doilea război mondial.

Hitler şi Blondie
Adolf Hitler era recunoscut ca
fiind un mare iubitor de câini, spunându-se că adora loialitatea şi obedienţa acestora. De-a lungul vieţii
sale, dictatorul german a avut mai
mulţi câini: un Bull Terrier pe nume
Fuchsl, a cărui pierdere l-a afectat
mult, un Ciobănesc German - Prinz
- de care a fost nevoit să se despartă în anii sărăciei. De asemenea,
i-a avut pe Blondie şi Bella, câinii
săi cei mai de preţ din rasa

• Rolf , câinele vorbitor, „conversând” cu Frau Moekel
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Ciobănesc German, care însă au
avut un destin tragic.
În aprilie 1945, înainte să se
sinucidă în buncărul său, a otrăvit-o pe
Blondie, probabil pentru a observa

timpul în care otrava îşi face efectul
(se crede că otrava a fost administrată de medicul Werner Haase, la
ordinul lui Hitler). Puii lui Blondie au
fost împuşcaţi de către handlerul
lor, în grădina buncărului, pe data
de 30 aprilie 1945, imediat după
ce Hitler şi soţia sa au comis suicidul. Hitler o primise pe Blondie în
dar în anul 1941, de la secretarul
său personal şi şef al Partidului
Nazist Martin Bormann. De atunci
începând, frumosul exemplar canin
l-a însoţit permanent, având acces
chiar şi în dormitorul din buncărul
său, foarte puţini oameni putând
spune că s-au bucurat de asemenea încredere din partea Führer-ului. Pe unul dintre cei cinci pui ai lui
Blondie l-a numit Wolf (Lup), cuvânt
provenit chiar de la numele Adolf
care în germana veche însemna
„lup nobil”.
53

INEDIT

Câinele Cu Lipici - CCL
de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

S

ă poţi schimba mentalitatea maselor în legătură cu o rasă de câine
„diabolizată”, ca Bull Terrierul, este
dificil şi necesită multă răbdare, perseverenţă, creativitate şi o armată
de oameni. Dar dacă toate aceste
calităţi, împreună cu talentul artistic, i le putem atribui unui singur
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om, acela ar putea fi creatorul
proiectului Câinele Cu Lipici (CCL).

CD, artistul fără chip
Dacă unora li se pare ciudat
numele Câinele cu Lipici, să ştiţi că
are sens. Prima explicaţie ar fi că
este vorba de un Bull Terrier Englez,

câine iubitor şi cu un caracter atipic,
de care nu te mai poţi dezlipi după
primul contact, iar a doua ar fi
proiectul de artă stradală care reprezintă Bull Terrierul lipit sub formă
de sticker sau desenat pe ziduri cu
sprayul. Este un proiect care are ca
personaj principal rasa asta şi care
a împânzit zidurile României şi a trecut departe de graniţe, ajungând
până în Mexic sau Columbia.
Poate vă întrebaţi cine a reuşit să realizeze acţiunea, pentru că
pare riscant şi se poate lăsa cu...
dosare. Nu o să vă satisfacem curiozitatea în privinţa numelui sau a
chipului său, pentru că arta stradală
este interzisă prin lege, dar o să vă
putem dezvălui povestea artistului
şi iniţialele sale: CD.
Când vorbim de artă stradală
includem graffiti, stickere, sculpturi,
street poster şi multe alte forme de
artă încă neconvenţionale. Este controversată deoarece este asociată
cu vandalismul şi cu un comportament inadecvat societăţii. Ideea e
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că în această branşă există de fapt
oameni talentaţi care transmit vizual anumite mesaje şi care îşi doresc să dărâme mentalităţile sărace
cu duhul - se mai numeşte şi „smart
vandalism”. Este realizată pe spaţiile publice sau private şi din cauza
asta este interzisă. Dar gândiţi-vă
că are puterea de a schimba mentalităţi - artiştii luptând împotriva sistemelor corupte, a rasismului, discriminării etc., şi că mai poate
transforma ruinele dezolante în
ceva plăcut de privit. Nu are rost să
dezbatem dacă este o ilegalitate
sau o formă de artă, pentru că este
un fenomen pe care îl apreciezi sau
nu. În cazul nostru, al proiectului
Câinele cu Lipici, semnalăm efortul
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iniţiatorului de a încerca să schimbe
o mentalitate strâmbă despre Bull
Terrierul Englez, mentalitate pe care
şi el a avut-o la un moment dat.
La prima vedere a avut un
sentiment de repulsie totală faţă de
acest câine şi chiar nu putea concepe cum cineva şi l-ar dori. La a
doua vedere a rămas fascinat de
rasă şi i-a declanşat setea de cunoaştere. I-a studiat structura craniului şi pe cea a corpului, dinamica
lor, iar acum afirmă despre ei că par
a fi desenaţi de un inginer. În viziunea lui este câinele perfect şi crede
că aşa şi l-ar fi imaginat fără să fi
văzut vreo poză cu un Bull Terrier.
În acea vreme nu exista prea multă
documentaţie despre rasă, iar de

fiecare dată când punea mâna pe
câte vreo poză (din revistele ungureşti) încerca imediat să facă o
replică cu creionul pe foaie.
Într-un final şi-a ales, dintr-o
canisă, un ultim pui de Bull Terrier
nedorit de niciun cumpărător. Şi-au
început viaţa împreună şi, după luni
bune de socializare, hrănire şi educaţie, puiul numit Ice a început să
câştige concurs după concurs (CAC,
CACIB, BOB etc.) ajungând chiar şi
campionul României. Ice este muza
lui CD şi cel mai iubit câine din viaţa
sa. Implicit, a devenit personajul
CCL, care a început să apară pe
ziduri, stâlpi şi alte suprafeţe din
peisajele urbane pentru a corecta
imaginea greşită despre rasă. CCL
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a apărut în oraşele mari din România şi a început să „alerge” peste
graniţă, în ţări ca Germania, Portugalia, SUA, Columbia sau Mexic, mai
mult sub formă de stickere sau
abţibilduri, după cum vreţi să le
spuneţi.

Cum acţionează CD
În cazul unui graffiti, CD nu
se ghidează după vreo schiţă sau
vreun tipar, ci creează lucrarea, de
fiecare dată, la faţa locului, după
inspiraţia de moment. Realizatorul
proiectului vrea să arate faţa reală
a acestui câine, caracterul unic, personalitatea veselă, de clovn, încăpăţânarea specifică şi abilităţile de
entertainer.
Fiind un bun desenator, CD a
creat şi o serie de tablouri cu Bull
Terrierul CCL şi chiar a organizat o
expoziţie în salonul său de tatuaje.
Mie îmi place să spun că CD este
iniţiatorul „bulligrafiei”.
Dacă vă pasionează rasa Bull
Terrier şi lucrările lui CD, puteţi lua
legătura cu el pentru achiziţionarea
unui tablou. Preţurile chiar sunt pentru toate buzunarele, mai ales că
nu-şi doreşte să facă o afacere din
asta, ci să împărtăşească o pasiune
cu alţi iubitori de bullie. Fiind şi artist
tatuator, CD tatuează gratuit lucrările CCL. Poate că unii vor considera
că Bull Terrierul lor merită un sacrificiu cuantificat în câţiva stropi de
sânge şi de durere. Sau măcar faceţi-o în numele artei. Oricum, un
tatuaj este la fel de suportabil ca o
joacă cu un pui de bullie cu dinţi de
lapte. Zeci de modele cu tema Bull
Terrier au fost create pe pânze
umane de către CD, iar dacă mai
puneţi la socoteală şi obsesia lui
pentru rasa asta nu ar trebui să
aveţi niciun dubiu în privinţa execuţiei tatuajelor.
Poate va apărea şi altcineva,
sau poate CD îşi va lărgi sfera de
„atac”, care să lupte împotriva prejudecăţilor oamenilor pentru aşazisele „rase violente”. Sau poate că
fiecare dintre noi ar trebui să facă
asta - parcă împreună ar ieşi mult
mai bine.
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DRESSING STAR

Un adevărat lord

• Căţelul Sânzianei Negru, Skittles, poartă vestimentaţie din Londra
de Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro

Î

ntâlnirea cu Sânziana Negru, pe numele ei de scenă
Siella, a fost de bun augur
pentru micuţul Yorkshire Terrier, botezat ulterior Skittles, care duce o
viaţă de lux, fiind îngrijit şi răsfăţat
de toată lumea. „L-am primit la uşă,
acum trei ani, într-un coşuleţ cu o
fundă roşie, cu tot ce avea nevoie
şi cu un bileţel pe care scria „Bebe
Yorkshire, caut mămică”. Am aflat
câteva luni mai târziu de la cine
era”, povesteşte cântăreaţa. Şi pentru că i-a intrat la inimă din prima
clipă, Sânziana Negru s-a preocupat
ca Skittles să aibă de toate: afecţiune, hrană, jucării şi haine. La ultimul capitol, începutul a fost mai
greu. „I-am luat o vestă roşie, de iarnă. Când l-am îmbrăcat prima oară,
nici nu se mişca, dar apoi s-a obişnuit”, îşi aminteşte artista, care de
atunci, l-a luat în calcul şi pe Skittles, atunci când merge la shopping.
Însă nu e singura care se ocupă de
acest aspect, mai nou, prietenul
Sânzianei are iniţiative benefice

ECHIPAT. Skittles, un
Yorkshire Terrier trendy
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FERICIT. Skittles se bucură de fiecare moment petrecut cu Sânziana

pentru garderoba căţeluşului. „De
obicei, când intru într-un pet shop
şi văd ceva care i-ar sta bine, cumpăr imediat. Prietenul meu, Oliver,
e mai pasionat de treaba asta şi îi
cumpără des hăinuţe”, a recunoscut Sânziana Negru pentru cititorii
revistei „Petzoom”. În garderoba căţeluşului, culorile predominante
sunt roşu, albastru şi crem, „pentru
că îi stă bine”, este convinsă Sânziana Negru. Ea a descoperit la Londra, unde locuieşte iubitul ei, o
gamă mai diversificată de îmbrăcăminte pentru animalele de companie. „Din păcate, în România nu
sunt atât de multe magazine de
specialitate. Cum merg des la Londra, acolo găsesc o grămadă de nebunii pentru el”, a subliniat Siella.
Aşa se face că Skittles are deja nevoie de mai mult spaţiu pentru lucrurile personale, fapt recunoscut

chiar de stăpâna lui: „Are un sertar
în dulapul meu, care deja e destul
de plin şi va trebui să-i lărgesc garderoba. Sunt hăinuţele - o vestă de
ploaie, câteva pulovere groase, patru tricouri -, peria, încă o zgardă şi
multe jucării”. Pentru a arăta bine,
Skittles e dus la coafor pentru tuns,
coafat şi spălat, operaţiuni care se
întâmplă mai des în sezonul cald pe timp de iarnă, Skittles are blăniţa
mai lungă, pentru a-i ţine de cald,
măsură complementară hainelor de
sezon din dotare.
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CÂINII ÎN LITERATURĂ

Câinele cu stăpân devotat
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

C

ălătoria noastră pe urmele importantelor opere literare în care
este reflectat portretul celui mai bun
prieten al omului ne poartă pe coastele Indiei, pentru a descoperi una
dintre cele două epopei fundamentale ale hinduismului: Mahabharata.
Poemul, de dimensiuni gigantice
(200.000 de versete, aproximativ
1,8 milioane de cuvinte în limba
sanscrită şi împărţit în 18 cărţi), are
la bază descrierea războiului fratricid pe care cei cinci fraţi Pandavas
îl duc împotriva verilor lor Kauravas,
pentru a-şi recupera regatul. Ultima
parte a epopeii ne prezintă călătoria
finală a celor cinci fraţi Pandavas
către cealaltă lume. Astfel, Yudhisthira, fratele mai mare, cedează regatul în favoarea strănepotului său
Pariksit şi, însoţit de fraţii săi şi de
câinele său credincios, se îndreaptă
spre Himalaya, Muntele Sfânt, pentru a se urca în cer.
Drumul lor este unul dificil şi
presărat cu capcane, astfel încât
patru dintre cei cinci fraţi - Draupadi, Sahaveda, Arjuna şi puternicul
Bhima - mor înainte de capătul
călătoriei. Doar Yudhishthira, alături
de câinele mult iubit, reuşeşte să
învingă toate piedicile şi, eliberându-se
de propria slăbiciune, ajunge în vârful muntelui. Acolo îl aşteaptă zeul
Indra, care îl invită să urce în carul
său pentru a-l ridica la cer. Când
câinele războiniclui sare primul în
car, zeul se înfurie la culme şi-i
spune lui Yudhishthira: „Doar zeii şi
eroii pot ajunge în cer. Nu e loc pentru câini acolo.”

În acest moment al epopeii,
clişeul cu care ne raportăm la loialitate se inversează. De această dată,
omul se dovedeşte la înălţimea devotamentului de care câinele dă întotdeauna dovadă, astfel încât Yudhishthira refuză să se despartă de
câinele lui şi, implicit, să mai urce
la cer, renunţând la nemurire. Este
un sacrificiu pe care Indra nu poate
să-l priceapă: „Dar, Yudhishthira, tu
eşti războinic, erou şi rege. Locul
tău este în ceruri lângă mine”. Iată
răspunsul lui Yudhishthira: „Acest
câine mi-a ţinut companie, mi-a fost
protector şi prieten. Voi rămâne cu
el”.
Se dovedeşte însă că toată
întâmplarea nu era decât un test la
care fusese supus Yudhishthira şi
din nou vom întâlni (ca de mai multe
ori în cadrul serialului nostru) acea
faţetă dublă a câinelui, complicată
şi mai mult în cazul de faţă, căci

câinele se dovedeşte a fi chiar Dharma, tatăl eroului. Avem aici o inversiune a mitului, tatăl fiind zămislit
prin sacrificiul fiului - în sanscrită,
Dharma înseamnă scopul vieţii, presupune cunoaştere prin acţiune şi
perseverenţă.
Mahabharata creează cadrul
sacru al cuceririi Indiei de către
clanul Bharata (urmaşi ai fiului
regelui Dasyanta şi al soţiei
sale, Sakuntala), fiind o adevărată istorie mitică a Indiei.

Indra este însă mulţumit de
modul în care eroul a trecut acest
test de loialitate şi, drept recompensă, îl va urca la ceruri împreună
cu câinele său. Acolo va fi aşteptat
de fraţii săi ce s-au desprins de trup
în urma călătoriei. Doar el singur,
Yudhishthira, va urca la ceruri păstrându-şi vechiul trup.
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STUDIU

Pisicile în Egiptul Antic
de Doris Savu
doris.savu@petzoom.ro

I

storia antichităţii abundă
de zeităţi zoomorfe şi obiceiuri legate de venerarea
acestora, însă nicio cultură nu a elogiat pisica mai mult decât cea a
Egiptului, care i-a creat acesteia
imaginea de zeiţă.
Egiptul nu a fost întotdeauna
unit. La începutul istoriei sale, a
reprezentat un tărâm cu multe triburi regionale şi nomazi. Răspândiţi de-a lungul Nilului, până la gurile
de vărsare ale acestuia în Marea
Mediterană, fiecare grupare avea o
zeitate supremă (Atum - Ra, Ra,
Khnum, Amon, Ptah) şi multe alte
zeităţi pe care, în urma victoriilor
militare, le impunea şi celorlalte
grupări. Însă în perioada antică,
egiptenii venerau şi pisica, leul, taurul, crocodilul, ibisul etc. Majoritatea
zeităţilor pisici erau întruchipate ca
feline de talie mare - Sfinxul, de exemplu, are trupul unui leu. Fascinaţi de pisică, datorită simţurilor
ei foarte dezvoltate şi abilităţilor ei
practice, egiptenii antici au ridicat-o la
rang de animal totemic, venerarea
acesteia fiind elementul care unea
grupurile. De asemenea, pisicile
erau folosite la pescuit, la vânatul
păsărilor şi, desigur, era cea mai
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bună stavilă împotriva rozătoarelor
care infestau depozitele de cereale.

Importanţa pisicilor în Egipt
Prima felină egipteană reprezentată ca zeitate este Maftet, zeificarea justiţiei, care apare omorând
un şarpe cu ghearele ei. Cultul lui
Maftet a fost înlocuit ulterior de cultul lui Bast, zeiţa cu trup uman şi
cap de pisică, sora geamănă a lui
Sekhmet, fiica lui Mwt şi a lui Amun,
soţia Ra, sora lui Djehuti, Seshat,
Het Heret, Ma’at şi partenera

sexuală a tuturor zeilor şi zeiţelor
(Milo, 1997). Toate felinele erau
văzute ca manifestări ale lui Bastet,
imaginea fertilităţii, a soarelui, a
familiei şi protectoarea tuturor pisicilor - mitologia egipteană consemnează faptul că a avut multe relaţii
conflictuale cu ceilalţi zei. Bastet,
care întruchipa aspectele binefăcătoare ale soarelui, era singura
zeiţa reprezentată ca pisică domestică (Welcome, 1997).
Sekhmet, zeiţa cu cap de leu,
era învestită cu puterea de a controla soarta umanităţii. Legenda
spune că, într-o zi, s-a trezit cu
dorinţa de a ucide toată omenirea.
Zeul Ra a pus însă capăt masacrului, preparând o licoare roşie, alcoolizată, pe care a vărsat-o peste
câmpii. Crezând că e sânge, Sekhmet a băut licoarea, ceea a făcut-o
să-şi uite pornirile belicoase (Allbritton, 1998). Împreună, Bastet şi
Sekhmet reprezentau echilibrul forţelor naturale în panteonul egiptean.
Pisicilor le erau recunoscute
funcţii arhetipale şi puteri protectoare. În consecinţă, acestea beneficiau de un tratament special, fiind
protejate de lege. Faraonii aveau
grijă ca numărul pisicilor să crească.
Dacă o casă lua foc, pisica trebuia
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salvată prima. Exportul pisicilor era
interzis (Coll, 1997). Soldaţii erau
trimişi adesea pentru a recupera
pisicile de pe teritoriile străine. Cine
rănea sau omora o pisică era grav
pedepsit (Wolf, 1997). Istoricul
Diodor din Sicilia scria: „Oricine omoară o pisică este condamnat la
moarte, indiferent dacă a comis
crima deliberat sau nu. Oamenii
sunt chemaţi să se adune şi să-l
omoare. Un cetăţean roman care,
accidental, a ucis o pisică, nu a putut fi salvat nici măcar de regele
egiptean Ptolemeu (Qtd. in Preserved for Posterity, 1997)”.
Importanţa felinelor pentru
egipteni este reflectată şi de abundenţa de statui în formă de pisică
dezgropate de arheologi, statuete
văzute ca simboluri religioase care
reglemetau lumea vechilor egipteni
(Sandmeier, 1997). Din moment ce
pisicile erau sacre pentru că o reprezentau pe Bastet, a apărut, în mod
natural, şi practica mumificării acestora (Bisno, 1997). În oraşul Bubastis
sau Tell Basta, de pildă, s-au descoperit aproximativ 300.000 de
pisici mumificate.

Nu au uitat niciodată…
Conform studiului publicat în
„Journal of Archaeological Science”,
egiptenii au fost cei care au transformat pisicile în animale domestice. Rasa Mau (termenul înseamnă

„pisică” şi „a vedea”, pisica simbolizând lumina născută din tenebre), reprezentată pe multe monumente din Egiptul Antic, este una
dintre cele mai vechi rase de pisici
domesticite. Remarcabile la această

Bătălia de la Pelusium
Egiptenii îşi venerau într-atât pisicile, încât în anul
525 î.Hr. au pierdut chiar şi un
război cu perşii din cauza micilor feline. Cunoscând devoţiunea pe care egiptenii o manifestau faţă de acestea, un
general a ordonat soldaţilor
perşi să captureze cât mai
multe pisici, cu care s-au întors
în faţa zidurilor cetăţii Pelusium, eliberându-le pe câmpul de luptă. Egiptenii faraonului Psametik
al III-lea, terifiaţi de numărul mare de pisici care fugeau pe câmpul de
bătălie, au preferat să predea cetatea regelui persan Cambisses al II-lea decât
să rişte să rănească animalele sacre, după cum relatează retorul macedonian Polyaenus, citându-l pe grecul Herodot (Coll, 1997).
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rasă sunt petele de pe blana sa
apărute în mod natural, aceasta fiind, de altfel, singura pisică „pătată”
natural, nu prin selecţie controlată.
Numeroase desene şi statuete din
Egiptul Antic atestă existenţa a două
rase de pisici: una cu botul ascuţit
şi urechile lungi şi cealaltă cu urechile scurte şi botul teşit. Deşi pisicile erau tratate bine, mulţi egiptologi, printre care şi americanul
Robert Brier, afirmă că pisicile domestice nu erau, de fapt, considerate sacre în adevăratul sens al cuvântului. Totuşi, când o pisică murea
din cauze naturale, cei din casă
ţineau doliu şi îşi tăiau sprâncenele,
consemna Herodot, iar defunctele
erau plânse, îmbălsămate şi înmormântate. De-a lungul timpului, pisicile şi-au lăsat amprenta în artă, religie şi cultură, dar perioada lor de
glorie rămâne cea din Egiptul Antic,
când „erau venerate ca zei. Şi nu
au uitat niciodată acest lucru”.
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ASHERA

O nouă rasă sau o minciună comercială?
de Miruna Chiriac
miruna.chiriac@petzoom.ro

M

ilioane de oameni au
acasă un animal mai
mult sau mai puţin
exotic. Unele sunt la limita legalităţii,
altele sunt create special pentru a
da satisfacţie celor care îşi doresc
o specie rară. Ashera este cea mai
exotică, rară şi, desigur, scumpă
pisică domestică din lume şi o pot
avea numai cei dispuşi să plătească
zeci de mii de dolari. Însă este
Ashera o rasă nouă sau doar o minciună comercială?

Scandal
Oricât de mare e dorinţa unora de a avea un animal de companie
exotic, puţini sunt cei care îşi asumă
riscul de a ţine acasă o felină sălbatică. Însă ingineria genetică a perceput breşa de pe „piaţa pet” şi a
creat variante în miniatură, prezentate ca fiind „domestice”. Aşa şi cu
Ashera. Oficial, a fost anunţată ca
fiind o pisică domestică hibrid, rezultată din încrucişarea genelor unui
mascul de Serval African cu cele
aparţinând unor femele de Leopard
Asiatic (rasa Bengal) şi unor exemplare de pisică domestică comună.
Apariţia acestei noi rase a fost anunţată chiar de „inventatori”: Lifestyle Pets, o companie fondată de
Simon Brodie, iniţial în Delaware California (SUA), sub denumirea
Allerca, o antrepriză care pretinde
că „produce”, cu ajutorul biotehnologiei, câini şi pisici hipoalergenici,
folosind un procedeu original prin
care - susţin ei - geneticienii firmei
neutralizează glicoproteina Fel D 1,
prezentă la nivelul pielii şi salivei
animalelor şi responsabilă pentru
reacţiile alergice.
Alţi geneticieni au contestat
însă autenticitatea rasei. Povestea
a început de la amelioratorul Chris
Shirk din Pennsylvania, care a recunoscut în faţa unui reporter al ziaru62

• COMPARAŢIE. „Noua rasă Ashera” (sus) şi prima generaţie
de Savannah - Savannah F1 (jos)
lui „San Diego Union-Tribune” că a
vândut către Allerca (compania lui
Brodie, acum dizolvată) mai multe
exemplare din prima generaţie de
Savannah - Savannah F1, cu preţuri
cuprinse între 5.000 de dolari şi
6.500 de dolari, acestea suferind
apoi mici cosmetizări (tăierea marginilor urechilor) în firma lui Brodie
şi fiind vândute la preţuri exorbitante (40.000 de dolari) sub denumirea de „Ashera”. Scenariul a fost
confirmat de un alt furnizor de Savannah F1 al lui Brodie, Martin
Stucki din Oklahoma. Deşi Brodie a
susţinut că a folosit în crearea „noii
rase” inseminarea artificială (care
dă rareori rezultate la pisici), testele

ADN au dovedit contrariul.
În 17 ianuarie 2008, pe Aeroportul Schiphol (Olanda), au fost
reţinute de către vameşii olandezi
trei exemplare de pui „Ashera”, „livrate” de firma lui Brodie către diverşi cumpărători, pe considerentul
suspiciunii încălcării tratatului CITES
(care interzice vânzarea de specii
protejate şi de descendenţi ai acestora). Testele ADN au dovedit că puii
de „Ashera” nu erau dintr-o rasă
nouă, ci reprezentau un hibrid cunoscut: Savannah F1. Pisicile au
fost confiscate, tranzacţiile au fost
sistate, iar Brodie nu a raspuns în
niciun fel apelurilor autorităţilor
olandeze, preferând să piardă emartie - aprilie 2013

xemplarele decât să se apere în
instanţă. Firmele lui Brodie nu au
publicat niciodată rezultatul studiilor
lor în revistele ştiinţifice, alimentând
suspiciunea că totul nu e decât o escrocherie. De altfel, în iunie 2008,
după ce totul a devenit public, Simon Brodie a dispărut, lăsându-şi
angajaţii neplătiţi şi datoriile în
aşteptare, şi-a schimbat numele în
Simon Cadarran şi s-a mutat în
Montana, unde şi-a deschis o afacere pentru schiorii amatorii de vacanţe de lux. La un timp după aceea, a apărut Lifestyle Pets, care
funcţionează şi acum pe vechiul site
al firmei.

Rarităţi
Pe cei pe care expunerea de
mai sus nu i-a intrigat, iată povestea
în varianta firmei care a creat
„Ashera”, rezultatul fiind un leopard
în miniatură cu comportament de
pisică domestică.
Frumoasă şi maiestuoasă,
Ashera rămâne zveltă şi în perioada
adultă, creşte până la 1.20 m,
ajunge la aproximativ 14 kg şi are
speranţa de viaţă de 25 de ani. Pentru o asemenea raritate, cumpărătorul plăteşte 22.000-125.000 de
dolari, dacă e rezident în SUA - pentru livrările internaţionale preţul
creşte cu 5.000 de dolari pe exemplar. În ciuda faptului că preţurile
sunt exorbitante, lista de aşteptare
este lungă, iar livrarea nu se poate
face mai curând de 12 luni.
Pe lângă Ashera standard,
care costă 22.000 de dolari (27.000
pentru clienţii internaţionali), Lifestyle Pets a „creat” trei variante şi
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mai exclusiviste. Snow Ashera este
o variantă în care culoarea de fond
a blănii este albă, spre deosebire
de culoarea crem-caramel a versiunii standard. Rezultatul este o pisică
remarcabilă, care seamănă izbitor
cu un tigru alb. Preţul unui asemenea exemplar se ridică la 65.000
de dolari (70.000 de dolari în cazul
clienţilor din afara SUA).
Însă cea mai scumpă pisică
din lume este Royal Ashera. Este un
exemplar rarisim şi doar câţiva
privilegiaţi, dispuşi să plătească
125.000 de dolari, pot avea practic
cea mai rară pisică domestică din
lume. Timpul de livrare este mai
lung de 12 luni, din cauză că nu se
nasc mai mult de patru pui pe an,
dar cei care au deja o Royal Ashera
susţin că aşteptarea a meritat. Fondul cromatic este crem, dar, în mod
unic, dungile şi petele nu sunt negre, ca în cazul variantei standard,

ci portocalii, ca şi la tigri. Puţin mai
ieftină este Ashera GD, pisica hipoalergenică, derivată din versiunea
standard. Lifestyle Pets susţine că
GD prezintă o mutaţie genetică ce
inhibă prezenţa factorilor alergenici
comuni din saliva şi pielea pisicii.
Prin această mutaţie dispar deci
reacţiile alergice individuale ale persoanelor sensibile la Fel D 1, factorul major responsabil de alergie.
Contestata firmă americană
mai susţine că tehnologia din spatele acestei descoperiri este brevetată la nivel international, iar eficienţa este de 100%. Nici una dintre
persoanele alergice care au achiziţionat o asemenea varietate nu a
mai avut vreo reacţie de disconfort,
susţin comercianţii. Cei care locuiesc în SUA plătesc 31.000 de dolari
pentru o Ashera GD, în preţ fiind incluse transportul cu avionul companiei Lifestyle Pet, livrare la domi-
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ciliul clientului, vaccinuri complete,
implant cu microcip de identificare,
certificat de transport aerian, certificat veterinar de sănătate şi garanţie pe o perioadă de un an. Pentru clienţii din alte ţări, preţul creşte
cu 4.000 de dolari, iar livrarea se
face la un aeroport de pe teritoriul
SUA, la alegerea clientului.

64

Îngrijire
Micul „leopard domestic” are
temperamentul şi afectivitatea unei
pisici obişnuite, iar îngrijirea ei nu
cere condiţii speciale. Hrana este
cea obişnuită oricărei rase, dar datorită moştenirii genetice Ashera
iubeşte căldura, de aceea sunt recomandate pernele şi căsuţele încălzite electric. Pisicuţele ajung la stăpânii lor la vârsta de 6 săptămâni,
însă e important de reţinut că dimensiunile la vârsta adultă cer o
litieră mai mare decât cele obişnuite. Ashera este blândă, jucăuşă
şi poate fi plimbată în lesă.
„Din cauza amestecului de
rase, această pisică hibridă are
nevoie de asistenţa unui specialist
în comportament. Asta tocmai pentru că este cam sălbatică”, a recunoscut americanul Alexis Rodriguez,
unul dintre comercianţii contestatei
feline.
Aşadar, luxul nu înseamnă
doar bijuterii, automobile premium
sau vacanţe scumpe, ci şi o pisică
exotică, chiar şi una atât de contes-

tată, mai ales în condiţiile în care
unul din membrii familiei suferă de
alergie la feline. Iată că Lifestyle Pet
a speculat acest disconfort sau a
creat o asemenea oportunitate, cine
ştie?, pentru cei care îşi pot permite
să plătească mulţi bani, fără a aduce vreun prejudiciu animalelor
din junglă. Pentru că oricâtă fascinaţie ar exercita un animal exotic,
acestea ar trebui lăsate să trăiască
în mediul lor natural, mai ales că
există variante legale pentru gusturile exclusiviste.
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NEOZEELANDEZ ALB

Iepur si muove

de Livia Schiopu
livia.schiopu@petzoom.ro

Z

iua bună! Dacă aveţi
dileme în privinţa anotimpului în aşteptare şi
derulare, primăvara numărăm urechile fricoase. Oui, mon cher! Se
poartă alb în braţe. Aşa că fiţi pe
fază, urmează tot felul de apelative
susbstitutive şi sugestive pentru cei
pe care toţi îi recunoaştem ca iepuri.

Doooiii, trrrei… şi!
Adrian Cofaru are în ogradă
iepuri. A demarat activitatea de
crescător profesionist din liceu. De
la doi iepuri din târg s-a prins virusu’. Ăla cu crescutu’ de pufoşenii.
De-a lungul timpului, a crescut trei
rase de iepuri: Fluture, Uriaş şi Neozeelandez alb. S-a axat doar pe aceste rase, s-a documentat, învaţă
şi acum din cărţi de specialitate,
pentru că nimeni nu le ştie pe toate.
Ca să fie treaba completă, de
nouă ani s-a relocat în spaţiul rural
pentru a se dedica acestei activităţi.
Neozeelandezii sunt în grija sa de
20 de ani. Pentru confirmare, am
dat bot în bot patruşcinci de iepuroşenii aparţinând acestei rase, cu
vârste cuprinse între trei luni şi doi
ani. Adi Cofaru mai deţine-n ogradă:
patru rase de găini, porumbei voiajori, una bucată Caucazian ursulos,
văcuţe şi, evident, pisici.
În timp ce unii dintre noi folosim sfârşitul de săptămână pentru
somn şi alte activităţi statice, Cofaru
se-narmează cu blană, pene şi răb-

dare şi porneşte la drum. Iepuroşii
Neozeelandezi, alături de tovarăşii
de drum, porumbeii, au fost căraţi
şi premiaţi la expoziţii naţionale la
Breaza şi Sighişoara. Pe lângă astea, Cofaru prezidează şi, implicit,
este membru activ în Asociaţia Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici
în Rasă Pură Avirom Ţara Bârsei
Braşov, compusă din 45 de membri.
Fapt divers: niciun medic veterinar
între crescători.
La Braşov, la sfârşit de Făurar, Avirom expune anual, de trei
decenii-ncoace, blăniţe şi pene.

(Pet)Zoom pe personalitate
Dacă avem grijă să-i mângâiem, sunt tot timpul blânzi (nota
redactorului: v-am zis că-n braţe se
poartă alb, da?). Viteza de creştere,
felul în care-şi fac cuibul, maniera
de a-şi creşte puii, rezistenţa la boli
sunt câteva din caracteristicile rasei
care l-au făcut pe Adi Cofaru să ră66

mână fidel creşterii acestei specii.
Că vorbim de pui, aceştia se-nţarcă
la două luni. În matcă stau cu mama, ulterior femelele fiind separate
de mascul pentru a nu se împerechea şi a evita consangvinizările.
Primăvara şi toamna sunt anotimpurile indicate pentru împerecheri.
Haremul iepuresc se compune dintr-un mascul şi cinci femele.
Diferenţele de gen se simt în comunicare: femelele socializează, masculii ba. La împerecheri e scandal
mare.
Un exemplar iepuros rămâne-n
ogradă timp de doi sau trei ani, pentru
că ulterior nu se mai împerechează
corespunzător şi musai să-i înlocuiţi
în permanenţă. Regulă: Adrian ne
învaţă că în fiecare an se schimbă
masculul pentru prevenirea montelor incestuoase, a bolilor şi a defectelor de creştere care survin din
asta. Este mai facilă înlocuirea masculului, deşi costisitoare: între 200
şi 250 de lei un exemplar.
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Acul stăpânului
doare mai puţin
Adi Cofaru, purtător de cuvânt
şi de grijă faţă de micii ţopăiloşi, are
cunoştinţele necesare pentru a-i
putea selecţiona, îngriji, în genere
pentru a-i creşte corespunzător „Cum să te plimbi cu 50 de iepuri
la doctor?”. Om gospodar, ştie că
aceste costuri pot fi economisite. Prin
cunoaştere. Trebuie vaccinaţi de cel
puţin două ori pe an, de asta nu se
ocupă, aşa cum ne-am aşteptat, un
medic veterinar, ci chiar crescătorul.
Autodidact, pasionat şi grijuliu, a
învăţat de-a lungul timpului cum săşi monitorizeze şi să-şi îngrijească
pufoşii ca la carte. Îi dădăceşte permanent, motiv pentru care doctorul
nu are treabă multă-n ogradă. Pentru că nevoia te-nvaţă, pentru că i-a
plăcut, pentru că nu a avut încotro,
pentru că medicul se lăsa aşteptat
(„Acum, la ţară, sperăm la reglementări. Avem medic în sat în fiecare zi”).
Şi dacă tot ne-am pus pe învăţat, ciulim urechea la ce ne spune
Adrian Cofaru: sunt câteva boli care,
neprevenite prin vaccinare, pot face
rele: boala hemoragică (RHD), pasteuroloza (manifestată prin rinite şi
conjunctivite) şi mixomatoza. Cofaru
îşi aduce aminte cum boala hemoragică i-a stins 60 de exemplare. Nu
este tratabilă, poate fi combătută
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doar prin vaccinare preventivă la
vârste mici.
Păi nu aşa se munceşete
pentru performanţă? Iep!

Papa sănătos, iepure frumos!
Neozeelandezul poate trăi
până la opt ani. Pentru un crescător,
investiţia în hrană ajunge la 100 de
lei lunar - fireşte, direct proporţionată cu numărul de exemplare.
Standardul rasei obligă, în fiecare
an, la diferite ajustări de ordin estetic şi nu numai. Însă având loc mereu alte selecţionări şi bolile apar
mai des.
Un exemplar ajunge până la
4,5 kg (fără bătăi de cap şi rapid, în
şase luni un exemplar poate ajunge
la 3,5 kg în sistemul de creştere

intensivă: hrană bazată pe concentrate) - „Cresc, sunt o rasă nepretenţioasă”. Adrian Cofaru îşi hrăneşte
iepuraşii cu morcovi, sfeclă, fân şi
boabe. Evită concentratele, exemplarele lui fiind remarcate pentru
calitatea estetică datorată alimentatiei naturale. Evident, rata de creştere este mai lentă fără hrană concentrată, dar diferenţele sunt
notabile. Nerecunoscători, chiar
dacă au apartamente personale, cu
varză şi fân, mai scapă, mai fug pafară, motiv pentru care Cofaru le
face continuu curte. Cu portiţă. Pe
care se caţără. Şi sar. Aşa că…

De unde (ră)sare iepurele
Roşcat şi alb, Neozeelandezul
îşi menţine misterul provenienţei
propriei rase.
Sunt autori care susţin că
rasa se trage din iepurele sălbatic
al Noii Zeelande, sau din iepurii de
casă colonizaţi pe acelaşi continent
vecin cu Pacificul, de unde şi denumirea sugestivă care ne duce cu
gândul 'colo-şa. Şi se pare că la începutul secolului XX a fost cărat în
America. Alţii susţin că rasa a fost
creată în California. Din America,
ţup! în Anglia, pe la 1916, unde exista deja o rasă foarte asemănătoate ca formă şi culoare cu Neozeeladezul nostru. Pe lângă asta, în
Franţa, rasa Fauve de Bourgogne şi
omoloaga italienească Fulvo de Borgogna se asemănau foarte mult cu
Neozeelandezul. Asta ca să nu ziceţi
că nu vă punem pe gânduri…
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DEGU

Din Anzii chilieni, gata de joacă
de Miruna Chiriac
miruna.chiriac@petzoom.ro

Î

nrudită cu Chinchilele şi
Porcuşorii de Guineea,
Octodon degus, cunoscută
sub numele Degu (uneori „veveriţa
Degu”), a devenit tot mai populară
printre iubitorii de rozătoare. Cu
toate acestea, nu e indicat ca popularitatea speciei să fie singurul criteriu de alegere a unui animal de
companie. Înainte de a vă achiziţiona un Degu, trebuie să vă informaţi cu privire la cerinţele şi nevoile
acestuia, deoarece sunt animăluţe
mult mai solicitante decât alte rozătoare, cum ar fi Hamsterii sau Porcuşorii de Guineea.
Degu provine din Chile (America de Sud), trăind într-un habitat natural semi-arid - versantul vestic al
Anzilor chilieni fiind singurul loc de
pe Glob unde aceste rozătoare carnivore trăiesc în sălbăticie.
Degu are talie medie, cu o
lungime de 21-35 cm şi o greutate
de până la 300 de grame. Speranţa
de viaţă este de 7-9 ani. Similar altor rozătoare, prezintă dentiţie cu
creştere continuă, smalţul dentar fiind portocaliu închis. Sunt animale
diurne, extrem de sociabile, în sălbăticie trăind în grupuri de până la
90 de indivizi. Atunci când e crescu-
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tă în captivitate, este de preferat să
existe grupuri de minimum doi indivizi (chiar şi de acelaşi sex, altfel existând riscul să dezvolte simptome
depresive, apatie, scăderea sau abolirea apetitului, pierderea părului).

Întreţinere
Pentru a avea un Degu fericit
şi sănătos trebuie să fim foarte
atenţi la dieta sa zilnică, una dintre
principalele caracteristici fiziologice
ale acestor rozătoare constând în
intoleranţa la glucide, cauzată de
secreţia insuficientă de insulină
(hormon cu rol reglator al glucozei
în sânge) - o dietă greşită poate con-

duce la apariţia unor afecţiuni precum diabetul sau cataracta. De
aceea, hrana pentru rozătoare disponibilă în pet shopuri este în general neadecvată acestora, întrucât
conţine fructe uscate, seminţe alune, porumb, alimente care odată
consumate vor favoriza instalarea
hiperglicemiei. Nu este recomandată nici dieta cu hrană pentru iepuri, deoarece aceasta poate conţine substanţe medicamentoase
pentru combaterea coccidiilor (organisme unicelulare din familia
Eimeridae).
Să nu vă gândiţi vreodată că
Degu al vostru ar pofti la biscuiţi,
fructe, fulgi de porumb, dulciuri, produse de patiserie, pâine, căci acestea nu îi vor face decât necazuri.
Alimentele recomandate pentru Degu sunt hrana industrială specială, fânul, ovăzul, salata (în cantităţi moderate, una-două pe săptămână),
broccoli, spanac, legume uscate.
Pentru a creşte un Degu, cuşca reprezintă un element important, deoarece aici îşi va petrece animăluţul
tot timpul liber. Dimensiunile minime pentru o familie de Octodon degus formată din doi membri sunt 70
cm lungime, 70-100 cm înălţime,
44 cm lăţime. Din cauza instinctului
foarte bine dezvoltat pentru ros şi a
dinţilor puternici, cuşca pentru Degu
trebuie să fie din metal, şi nu din
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plastic. Aşternutul poate fi alcătuit
din rumeguş special pentru rozătoare, fân sau orice altă combinaţie
a acestora. Nu este recomandat aşternutul de granule. deoarece poate
conduce la apariţia unor afecţiuni
în regiunea membrelor posterioare.
Complet contraindicat este aşternutul de tipul granulelor de litieră
pentru pisici. În contact cu umezeala, acestea îşi măresc volumul, conducând la apariţia unor afecţiuni
acute severe în cazul indigestiei.
În cuşcă trebuie să se găsească, pe lângă recipientele pentru
apă şi mâncare, o cutie cu nisip,
precum şi câteva platforme de lemn
şi crengi, pentru optimizarea spaţiului. O atenţie sporită trebuie
acordată şi elementelor din lemn
din care sunt confecţionate accesoriile din cuşcă. Majoritatea esenţelor lemnoase europene sunt potenţial toxice pentru Degu, ingestia
lemnului, inhalarea prafului sau
simplul contact cu aceste esenţe
având efect citotoxic, carcinogen, iritant oculo-respirator. Esenţele lemnoase cu efect toxic sunt cele de

mâni. Când noua generaţie de Degu
a împlinit 4-6 săptămâni, puii trebuiesc înţărcaţi treptat. Ambii părinţi
participă la creşterea puilor, astfel
că separarea masculului de femela
cu pui nu este oportună ca la celelalte specii de rozătoare. În primele
săptămâni de viaţă, e indicat să nu
puneţi mâna pe pui, deoarece sunt
foarte sensibili la stres şi pot dezvolta afecţiuni ireversibile.
Pentru apariţia puilor nedoriţi
este recomandată separarea femelelor de masculi şi nicidecum sterilizarea, rata de supravieţuire post
operatorie fiind extrem de scăzută.
Printre cauzele morţii se numără
stopul cardio-respirator, stresul
post-operator, apariţia unor infecţii.

sius sau când umiditatea este ridicată există riscul producerii pneumoniei, rozătoarele fiind sensibile
la variaţiile curenţilor de aer, temperaturii şi umidităţii.
Cu toate „neajunsurile”, Degu, animale curioase, inteligente şi
sociabile, se pot dovedi o companie
foarte plăcută. Caracteristicile fiziologice şi comportamentale ale acestei specii impun din partea proprietarilor o atenţie sporită acordată
dietei şi habitatului. Cunoscând şi
respectând necesităţile lor, veţi avea
animale sănătoase, iar un animal
sănătos este, aşa cum ştim, mereu
gata de joacă.

Sănătate

anin, migdal, cais, plop, fag, mesteacăn, salcâm, brad, castan, nuc,
prun, salcie.

Înmulţire
La vârsta de un an, Degu este
considerat un rozător matur - deşi
aceştia se pot reproduce începând
cu vârsta de 6 luni. Gestaţia durează aproximativ 90 de zile, femela
dând naştere la trei-zece pui. Greutatea puilor variază între 8-17 grame, cu un spor de creştere de 1-3
grame/zi în primele două săptămartie - aprilie 2013

Degu sunt rozătoare sensibile, dezvoltând o paletă largă de
afecţiuni specifice, cele mai multe
dintre ele având drept cauză dieta
necorespunzătoare sau condiţiile
deficitare de adăpostire. Diabetul
zaharat este cel mai adesea întâlnit,
din cauza dietei dezechilibrate, bogată în glucide. De asemenea, cuştile, a căror podea este formată din
grătare şi gratii sau neigienizate
corespunzător (aşternut îmbibat în
urină), sunt primii factori care duc
la apariţia afecţiunilor membrelor
posterioare.
Atenţie la temperatură - când
aceasta scade sub 24 de grade Cel69

PĂSĂRI DECORATIVE

Colonia „mândrilor” de La Tăticu
de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro

D

in 1963 a fost desemnat pasărea naţională
a Indiei, fiind considerat sacru - atunci când culturile
agricultorilor indieni sunt puse în
pericol, ei suportă pagubele cu resemnare. Ţinuta maiestuoasă şi
preţiozitatea aparent studiată cu
care îşi etalează penajul extraordinar au făcut ca această pasăre să
fie un simbol al oamenilor mândri
sau îngâmfaţi.
Păunii fac parte din familia
fazanilor, cel mai răspândit fiind
Păunul Indian sau Comun (Pavo cristatus), care îşi are originile în India,
Pakistan şi Sri Lanka, fiind adus în
Europa în secolul V-VI î.Hr. Poate atinge o lungime de 2-2,35 metri (din
care trena măsoară 1,5 metri). În
timp ce penele de pe corp sunt albastru-verzui metalizat, penele trenei,
în tonuri care variază în funcţie de
unghiul sub care cade lumina, de
la arămiu, bronz şi auriu la verdealbăstrui şi violet închis, sunt presărate cu pete care seamănă cu
nişte ochi albaştri şi arămii.

„Dansul evantaiului”
Evantaiul uluitor, format când
îşi etalează trena, constituie motivul
pentru care pasărea orientală nu a
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rămas pentru mult timp o comoară
ascunsă, ci a ajuns să încânte privirile locuitorilor fiecărui continent.
Dar care este scopul acestui spectacol? La fel ca multe alte lucuri extraordinare din lumea animală, este
motivat de dorinţa de impresionare
a femelelor, constituind ritualul
nupţial. Pentru capricioasele păuniţe, dansul masculului este irezistibil,
ochii cu irizaţii de pe trena desfăcută a păunului atrăgându-i întreaga atenţie. Acest dans, descris ca
fiind „cea mai impresionantă reclamă din lume”, are mai multe etape.
Mai întâi, păunul îşi desface trena,
pe care o arcuieşte înspre înainte,
apoi, scuturându-şi corpul, aripile
castanii îi atârnă în lateral şi penele
scot un foşnet constant. În tot acest
timp, păunul scoate nişte strigăte
puternice, care, deşi nu sunt melodioase, îi dau de înţeles femelei că
masculul este interesat de ea.
Un păun poate avea un „harem” de până la cinci păuniţe şi întrun singur an poate avea 25 de pui.
Femelele au un colorit modest, cu
nuanţe maronii-cenuşii, cu capul
maro cu reflexe verzi, ca adaptare
la clocitul pe sol în mediul natural.
Mândria păunului este de notorietate şi pentru că îşi etalază

splendida podoabă nu doar în faţa
unor potenţiale partenere - potrivit
„Wonders of Peacocks”, „păunii dau
reprezentaţii mult mai dese şi mult
mai lungi în prezenţa grupurilor de
oameni decât în prezenţa femelelor.”

Păuni la Tăticu
Timp de milenii, păunii au fost
înfăţişaţi în diferite lucrări de artă
şi pe obiecte de decor ca populând
curţile regale indiene. Una dintre
cele mai mari comori ale Indiei se
spune că ar fi fost Tronul Păunului,
care era asamblat şi utilizat în ex-
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clusivitate în timpul unor ceremonii
deosebit de importante. Acesta era
împodobit cu numeroase diamante
şi cu 108 rubine şi 116 smaralde,
iar pe baldachin era înfăţişat un
păun de aur. Şi grădinile Greciei şi
ale Romei antice erau populate cu
păuni, iar cu aproape 3.000 de ani
în urmă acesta se bucura de o apreciere desebită şi în Orientul Mijlociu - regele Solomon a importat
păuni împreună cu alte produse
foarte preţioase, cum ar fi „aurul,
argintul şi fildeşul”. Câteva secole
mai târziu, Alexandru cel Mare, impresionat de această pasăre, le-a
interzis soldaţilor săi să o omoare.
Deşi Maramureşul e tărâmul
peisajelor impresionante şi al vechilor tradiţii locale, nu înseamnă
că totul aici este autohton. La marginea comunei Săcălăşeni, Marius
Chiorean lucrează de câţiva ani la
un proiect deosebit: o pensiune de
patru margarete, cu influenţe rustice, însă cu o notă de exotic, păunii
extraordinari pe care îi creşte aici.
La lăsarea serii, peste satul liniştit
răsună adeseori în timpul verii
ţipătul lor tânguitor, însă localnicii
nu se sperie, ci-şi spun unul altuia
cu mândrie în glas: „Sunt păunii de
«La Tăticu»”. De fapt, pensiunea găzduieşte nu doar păunii din voliere,
ci şi un minunat vitraliu-păun în interior, iar păsările intens colorate
sunt şi vedetele site-ului lataticu.ro.
„Acum 10-15 ani, aici erau
doar nişte sere neproductive şi
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păunii. Lucrurile s-au schimbat însă.
După propriile proiecte, împreună
cu familia, am construit pensiunea,
căreia i-am dat numele «La Tăticu»,
deoarece aşa-mi spun copiii şi soţia,
însă păunii au rămas o prezenţă
constantă aici. Prima pereche, un
mascul şi două femele, am achiziţionat-o în 1995, din Satu Mare.
Îmi sunt dragi pentru că, în contrast
cu aparenta grandoare de care par
a fi perfect conştienţi, nu sunt deloc
pretenţioşi. Dacă au la dispoziţie
condiţiile de bază, precum adăpostul bine consolidat şi de dimensiuni suficiente, hrană (am observat
că ei consideră ceapa tocată un
adevărat deliciu) şi apă proaspătă
în permanenţă, vaccinuri de două
ori pe an şi tratamente preventive,

administrate în apa de băut la sfatul
veterinarului, îşi încântă proprietarii
şi vizitatorii ori de câte ori au ocazia
cu spectacolul lor uimitor, nedorindu-şi nimic mai mult!”, a explicat
Chiorean.

Creşterea păunilor
Păunul este o pasăre omnivoră. În dieta zilnică se pot regăsi
seminţe (porumb, floarea soarelui,
ovăz, orz), fructe (mere, pere,
dovlecel mărunţit, struguri), rădăcinoase (sfeclă, morcov, cartof
fiert), hrană verde (păpădie, lucernă, trifoi), hrană de origine
animală (brânză de vaci, ou fiert,
carne fiartă şi mărunţită), dar şi
alimente precum pâinea şi mămăliga. Este recomandată şi administrarea de furaje în anumite
perioade, de exemplu în luna iunie,
pentru a stimula ouatul, dar şi vitaminizarea regulată. Pentru pui,
în furajul special pot fi adăugate
tratamente medicamentoase, precum coccidiostaticele, pentru a se
evita unele probleme medicale.
Pentru voliera în care sunt ţinuţi
nu există o dimensiune standard,
însă trebuie luat în considerare cât
de numeroasă este familia şi, de
asemenea, dimensiunea trenei
păunului. Este necesar şi un spaţiu
acoperit, închis, în care păsările să
se retragă atunci când condiţiile
meteo nu sunt favorabile.
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MICUL ALEXANDER

În topul
vorbitorilor
înaripaţi
de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro

P

rimii papagali au fost
aduşi pe bătrânul continent în secolul IV î.Hr.,
din regiunea Punjab (sudul Asiei),
din ordinul împăratului macedonian
Alexandru Cel Mare, fiind percepuţi
ca o pecete a nobleţii - cei mai înstăriţi romani se plimbau având pe
deget un papagal îmblânzit, care
vorbea. Specia Micul Alexander,
botezată în cinstea marelui strateg
şi „importator”, a fost denumită ştiinţific Psittacula Krameri, în memoria naturalistului austriac Wilhelm
Heinrich Kramer, şi a fost una dintre
primele care au ajuns în regatele
din vestul Europei şi din zona mediteraneeană. Şi astăzi acest papagal este la fel de popular ca în trecut, fiind una dintre speciile care
pot învăţa până la 250 de cuvinte
(doar Jako - Papagalul Gri African şi
Curica - Papagalul Amazonian îl depăşesc în această privinţă). Clarităţii
pronunţiei cuvintelor şi uşurinţei cu
care imită diferite zgomote, cum ar
fi chiar şi soneria telefonului sau
ciripitul altor păsări, li se alătură şi
inteligenţa nativă, papagalul reuşind
şi să înveţe diverse trucuri.

Antrenament de vorbire
Ca şi în cazul altor specii, şi
papagalii Micul Alexander prezintă
dimorfism sexual, distincţia fiind
făcută prin culori sau marcaţii. Culoarea cea mai obişnuită este verde,
cu partea de jos într-o nuanţă puţin
mai deschisă, ciocul roşu (cu puţin
negru la mandibula inferioară), picioarele gri deschis şi ochii gri închis
cu irisul negru. Alte varietăţi cromatice sunt: albastru deschis, gri deschis, galben deschis, alb.
În timp ce faţa masculilor este
marcată cu negru şi au trei inele
colorate în jurul gâtului, femelele nu
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au aceste caracteristici, deşi uneori
inelul din jurul gâtului este vizibil,
însă considerabil mai subţire. Ciocul
este încovoiat, cu aspect masiv, iar
coada, formată din 12 pene, are
până la 18 cm lungime.
Perioada în care Micul Alexander învaţă să vorbească variază între câteva săptămâni şi câţiva ani,
o importanţă aparte având-o vârsta
la care încep „antrenamentele”, media fiind opt luni - un an. Pentru început, papagalului trebuie să i se
repete în fiecare zi, de zeci de ori,
câte un cuvânt. Odată stabilită o
bază de cuvinte cunoscute pe care
reuşeşte să le pronunţe, se poate
trece la fraze scurte şi apoi mai

lungi. Deoarece propriul nume va fi
probabil cuvântul cel mai des rostit
în prezenţa papagalului, acesta va
fi, de obicei, şi primul cuvânt pe care
papagalul îl va învăţa. De aceea,
este recomandat ca numele să conţină vocalele „a” şi „o”, acestea fiind
cele mai uşor de pronunţat pentru
Micul Alexander.
Motivaţia care stă în spatele
acestui fenomen fascinant - o pasăre reuşind să dezvolte o trăsătură
umană deosebită, vorbirea - constă
în dorinţa de a interacţiona cu omul
care îl creşte, pe care îl consideră
semenul său, şi a cărui atenţie şi
companie o doreşte. Tocmai din
acest considerent mulţi aleg să
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crească un singur papagal, şi nu o
pereche. Având un tovarăş şi beneficiind de atenţia unui „coleg de
specie”, papagalul ar putea fi mult
mai puţin motivat să vorbească
decât în situaţia când omul îi este
alături în cea mai mare parte a timpului.
Papagalul nu trebuie să fie
considerat doar o simplă jucărie
care vorbeşte! Dimpotrivă, această
trăsătură unică trebuie să fie privită

doar ca răsplata iubitoare din par tea unui animal de companie cu
necesităţi care trebuie satisfăcute
de cel care şi-a asumat responsabilităţi cumpărându-l, nu ca o motivaţie principală pentru a alege
vioaia şi colorata pasăre. Fiecare individ al acestei specii are propria
personalitate bine definită şi, de
asemenea, şi aptitudini diferite, astfel încât chiar şi un exemplar aparţinând unei specii cunoscute pentru
„arta conversaţiei” ar putea să nu
reuşească să reproducă limbajul
uman.

Colivia şi dotările
Micul Alexander iubeşte să
stea împreună cu stăpânii, iar acest
lucru trebuie luat în considerare
atunci când se alege locul unde îi
va fi amplasată colivia, dimensiunile
minime recomandate ale acesteia
fiind 60x45x90 (în centimetri).
Pasărea nu trebuie să se simtă
izolată, deoarece simte nevoia de
interacţiune, altfel se plictiseşte
uşor. Locul în care îşi va petrece cea
mai mare parte a timpului trebuie

să fie luminos, dar departe de geamuri şi nu sub lumina directă a
soarelui - evitaţi camerele cu variaţii
mari de temperatură şi curenţii de
aer, precum şi baia sau bucătăria,
acestea prezentând pericolul de toxicitate, respectiv umiditate. Colivia
trebuie amplasată la nivelul ochilor,
o înălţime la care pasărea se simte
în siguranţă. După ce papagalul s-a
obişnuit cu mediul şi stăpânii, colivia poate fi înlocuită cu un suport
în formă de T, de care Micul Alexander va fi legat cu lanţ suficient de
rezistent, însă foarte fin.
Colivia trebuie echipată cu
hrănitoare, adăpători, dar şi căsuţe
pentru păsări, jucării şi crenguţe
pentru căţărat. Este important ca
hrănitoarea şi adăpătoarea să fie
bine fixate, iar lemnul din care sunt
crenguţele să fie dur, întrucât papagalilor le place mult să roadă
lemn. Tocmai de aceea este necesară atenţie atunci când sunt lăsaţi
liberi, deoarece ar putea fi tentaţi
să „atace” chiar şi mobila. Pentru a
evita acest lucru, este recomandat
să le fie puse la dispoziţie ramuri
proaspete de pomi fructiferi şi
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lăstari de viţă de vie.
O altă necesitate în colivie
este un vas cu apă de 3-4 cm
înălţime în care papagalii vor face
baie (le place chiar să fie stropiţi cu
apă). Atât vasul pentru baie, cât şi
celelalte accesorii din colivie, dar şi
colivia în sine, trebuie să fie bine
întreţinute. Igiena este deosebit de
importantă pentru o stare bună de
sănătate a păsărilor. Unele simptome de boală sunt: apatia şi refuzul
hranei, diareea, ochii apoşi, strănutul. În acest caz, este necesar
sfatul medicului veterinar.
Zilnic, spălaţi vasele pentru
mâncare şi apă, îndepărtând toate
resturile, înlocuiţi aşternul de pe
fundul coliviei (materiile fecale de
pe barele coliviei sau de pe fundul
acesteia trebuie să fie curăţate imediat, pentru a fi înlăturate cu uşurinţă, deoarece odată întărite sunt
dificil de îndepărtat).

Hrănirea
Nutriţia variată şi echilibrată
reprezintă şi pentru Micul Alexandru
secretul unei creşteri şi dezvoltări
armonioase, deoarece problemele
de sănătate cele mai des întâlnite
sunt de obicei dezvoltate din cauza
unei diete necorespunzătoare. Deşi
concepţia generală este că hrana
papagalilor trebuie să fie alcătuită
doar din seminţe, potrivit unor studii
recente seminţele trebuie să aibă o
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pondere de cel mult 30%, nefiind
bogate în vitamina A. Este recomandabil ca Micul Alexander să fie
hrănit cu pelete specifice, care pot
fi achiziţionate din magazine de specialitate, deoarece acestea vor
asigura o dietă corespunzătoare. În
plus, anumite fructe şi legume pot
face şi ele parte din alimentaţia
păsării: pepene, portocale, banană,
ananas, alone, morcov, cartof,
sfeclă, ardei, roşii, castravete, boabe
de porumb.

Sfatul specialistului
Băimăreanul Balazs Zoltan,
un experimentat crescător de papagali (a crescut diferite specii,
printre care şi Micul Alexander, iar
în urmă cu
două decenii a deţinut prima
pereche
de papagali Stanley din România), a declarat pentru Petzoom: „Creşterea
unui papagal Micul Alexander este
foarte recompensatoare, pasărea
fiind o companie foarte plăcută,
cu o durată de viaţă mare, de până
la 20-25 de ani. Din proprie
experienţă pot să afirm că, dacă
le sunt îndeplinite condiţiile de
bază pentru un trai sănătos, nu
creează probleme. Important este
însă faptul că nu este recomandată începătorilor! Eu, de exemplu,
am avut prima pereche de păsări
la vârsta de 12 ani. Erau nişte cinteze care mi-au trezit această pasiune, iar apoi am mai avut şi alte
păsări înainte de a trece la Micul
Alexander”.
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ACVARISTICĂ

Cei mai scumpi peşti de acvariu
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

D

ilema privind cel mai
scump peşte din lume
are mai multe răspunsuri, însă, spre deosebire de vulcani,
toate erup în acelaşi loc: Japonia. În
urmă cu un an, în 5 ianuarie 2012, la
Tsukiji - piaţa centrală de peşte din
Tokio -, s-a licitat pentru un singur
peşte, un ton uriaş, pâna la incredibila
sumă de 56,49 milioane de yeni

(736.000 de dolari, într-un „limbaj” financiar mai accesibil). Recordul mondial, stabilit în acelaşi loc un an în
urmă, 420.000 de dolari pentru un
ton de 342 de kilograme, fusese spulberat. Pentru statisticieni şi curioşi,
fără nicio legătură cu acvaristica, o
informaţie suplimentară: excentricul
licitant era Kiyoshi Kimura, preşedintele companiei Kiyomura, care

deţine un select lanţ de restaurante
specializate pe sushi.
Revenind însă la acvaristică, cei
mai scumpi peşti din lume s-au vândut
tot în Japonia (nu repet comparaţia
cu vulcanii...), e drept la preţuri mult
mai mici decât „monştrii pentru consum”. Petzoom vă prezintă un clasament mondial al celor mai scumpe exemplare din „cutia de sticlă”.

1. Îngerul Mentolat (Centropyge boylei - uneori, eronat, Paracentyropyge boylei, denumit în onoarea celui care a capturat primul
exemplar, scafandrul Charles J.
Boyle „Chip”, în 1989) - 30.000 de
dolari. Atâta bănet pentru un peştişor de 7 centimetri?! Poate nu vi
se va părea o nebunie, dacă aţi afla
că Acvariul Waikiki (Honolulu - SUA)
este singurul din lume care deţine
acum un astfel de peşte în captivitate (a fost donat de biologul marin
Richard Pyle, anul trecut, când a fost
capturat la mare adâncime de o expediţie de cercetare finanţată de
către Institutul Smithsonian şi efectuată de Muzeul Naţional de Istorie
a Naturii din SUA - Departamentul

Zoologie, Divizia Peşti, donatorul fiind şeful echipei de cercetare, Pyle).
Câţiva colecţionari excentrici au oferit sume ameţitoare pentru a intra
în posesia rarităţii, directorul executiv al Acvariului Waikiki, Andrew Rossiter, confirmând pentru „Honolulu
Magazine”, o prestigioasă revistă
locală, că preţul maxim oferit pentru
Îngerul Mentolat a fost de… 30.000
de dolari, însă toate ofertele au fost
declinate pe considerent că singurul
exemplar în captivitate trebuie să fie
disponibil pentru vizualizare publică.
Până acum, pe piaţa americană au
fost doar două exemplare oferite la
vânzare, în 1993 (preţ nespecificat)
şi 2009 (preţ 25.000 de dolari, vândut de firma de scafandri Diver’s

Den, specializată în colectarea de
vietăţi marine, prin Live Aquaria).
Centropyge boylei trăieşte în perechi
solitare sau grupuri mici, la adâncimi mari, 55-120 de metri, în sudul
Pacificului, în zone coraliere - preferă „ascunzişul” peşterilor subacvatice. Până acum s-a determinat o
singură populaţie stabilă, în zona recifului din Rarotonga (cea mai populată insulă din arhipelagul Cook),
unde, în 2009, o echipă de scafandri au filmat la 100 de metri adâncime, la gura unei grote şi doar câteva secunde, o imagine rarisimă:
un Centropyge boylei şi patru (!) Centropyge narcosis (la dilema ”ce mai
este şi cu ăsta?”, aveţi răspunsul în
rândul următor).

2. Îngerul Narcotic (Centropyge narcosis) - 20.000 de dolari.
Are doar 5,5 centimetri (unii spun
7, însă permiteţi-ne să dăm crezare
celor care i-au capturat), dar în acvaristică mărimea chiar nu contează. Este necesară menţiunea „e
rar”? Bănuiesc că-i inutilă, aşa că
mă voi limita la ceea ce am senzaţia

că e necesar. Un exemplar a fost
prins de către renumitul scafandrucolector Rufus Kimura şi vândut la
preţul de mai sus. Denumirea i-a fost
dată tot de scafandrul Charles J.
Boyle „Chip”, însoţit atunci de biologul marin Richard Pyle din Hawaii,
însă nu vă hazardaţi cu presupunerile, peştele n-are nimic narcotic. A

fost botezat după grecescul „narke”
- stare de ameţeală, în „amintirea”
narcozei azotului trăite de Boyle în
timp ce observa acest peşte (narcoza este o stare de confuzie generată
de creşterea concentraţiei de azot
dizolvat în sânge, care poate apărea
atunci când respiri aer comprimat.
Efectele sale devin evidente atunci
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când adâncimea scufundării trece
de 30 metri). Revenind la Îngerul
Narcotic, acesta trăieşte la 100-130

de metri adâncime, pe lângă Insulele Cook şi Tahiti - a fost văzut
doar în apropierea fisurilor stâncilor.

Are corpul galben-maroniu, înotătoare galbene şi un punct proeminent negru la centrul corpului.

3. Îngerul Mascat sau Scalarul
Mascat (Genicanthus personatus) 30.000 de dolari/perechea. Fără
îndoială, peştişorul ăsta este Sfântul
Graal al acvaristicii marine, însă spre
deosebire de potirul biblic, chiar există, e drept, într-un număr redus, la
adâncimi mari (până acum au fost
văzuţi la adâncimi cuprinse între 50
şi 170 de metri) şi doar în Pacific, în
nord-vestul insulelor Hawaii. În primăvara anului 2009, cel mai mare
magazin de peşti din Asia, B-Box
Aquarium, a postat pe blog-ul lor fotografii cu o pereche de Genicanthus
personatus care au ajuns în posesia
lor şi era scoasă la vânzare. Reacţia
iniţială a amatorilor de rarităţi a fost
de neîncredere - era 1 aprilie şi au
aşteptat câteva zile pentru o infirmare a informaţiei şi lămurirea că
era o păcăleală, însă aceasta nu a
venit, dimpotrivă. Japonezii au dat
relaţii suplimentare privind modul în

care au fost capturate rarităţile: câţiva scafandri au montat o capcană
de creveţi, exemplarele aveau unele
înotătoare zdrenţuite şi costau, timid... 30.000 de dolari (aproape 3
milioane de yeni japonezi). Pentru
că aceşti peşti sunt extrem de preţuiţi în Japonia, fapt care a determinat posesorul unui magazin de specialitate să vândă o mică femelă
Genicanthus caudovittatus ca fiind
Genicanthus personatus, o revistă
a prezentat mai multe fotografii cu
perechea pusă în vânzare - anticipat
tranzacţiei, finalizată cu menţiunea
„cumpărător anonim”, ca orice tranzacţie care presupune un obiectiv
rar, un exemplar de Înger Mascat era
vândut la licitaţii cu peste 10.000
de dolari. Acum preţurile acestor
peştişori s-au mai domolit, însă nu
vă aşteptaţi să-l puteţi achiziţiona
cu mai puţin de 8.000 de dolari,
decât dacă-l cumpăraţi din locul

unde sunt capturaţi cel mai des (nu
vă faceţi speranţe, ”cel mai des”
înseamnă doar câteva exemplare pe
an), adică de pe plajele din Kailua,
la vreo 20 de kilometri nord-est de
Honolulu. Şi acum, câteva informaţii
despre raritate: ca şi alţi „Îngeri”, îşi
începe viaţa ca femelă, apoi îşi
modifică sexul, devenind mascul. Între sexe există deosebiri coloristice
evidente. Masculul este alb perlat,
capul este galben-portocaliu, nuanţă
prezentă şi pe înotătoare, iar coada
este neagră. Femela are nuanţa alb
perlat şi, doar în dreptul ochilor are
o „mască” neagră sau gri, aceeaşi
nuanţă găsindu-se şi pe coadă nuanţa galben-portocaliu se regăseşte foarte puţin. Conform unui
studiu aprofundat al lui G.R. Allen,
din anul 2006, Îngerul Mascat se
hrăneşte cu plancton, alge Codium
şi icre şi trăieşte la temperatura de
24 de grade Celsius.

Locul I
Locul III

Locul II

Îngerul Mentolat

Îngerul Narcotic
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Îngerul Mascat
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Aceasta este povestea primilor trei din cei mai râvniţi (de către
colecţionarii excentrici) şi scumpi
peşti de acvariu din lume, însă mă
gândesc că nu veţi fi satisfăcuţi doar
cu atât. Clasamentul continuă cu
„cel mai mic peşte de acvariu scump”.
Fanii acestuia chiar îl consideră cel
mai scump, pentru că, spun ei, „dacă e luat la valoare pe centimetru, e
campion mondial”. Luat ad litteram,
au dreptate. La doar 4 centimetri
lungime, Bladefin Basslet (Jeboehlkia gladifer) - în imaginile de sus este o raritate. După ce AquaTouch
(un magazin de specialitate din
Phoenix - Arizona) a anunţat, în vara
anului trecut, că scoate la vânzare
un exemplar, în regim de consignaţie!, la preţul de 9.999 dolari/bucata
(dolari „nelegiuiţi”, cum au afirmat
contestatarii acestui gen de „negoţ”,
luând în derâdere oferta), a explodat
imaginaţia unor acvarişti din tagma
bloggerilor chibiţilor - din nefericire, citaţi
chiar de presa internaţională, care
nu s-a mai obosit să verifice afirmaţiile hazardate. Astfel, s-a spus că
acest peşte ar fi fost capturat de la
o adâncime de 800 de metri şi că
pentru asta s-ar fi folosit un mic submarin. Ca-n bancul cu Radio Erevan,
informaţia era parţial corectă. Respectiv, era şi un submarin în povestea reală, care aparţinea unei
firme specializate în capturarea peştilor rari (Dynasty Marine), însă captura acestui peştişor care dacă n-ar
avea acest amalgam coloristic, roşu aprins şi mult alb, ar putea fi lesne confundat cu Lottilia graciliosa,
a fost făcută la 150 de metri adâncime,
în zona Caraibe. Aşadar, minusculul
caraibian ar fi pe 4, mai ales că s-a
şi vândut la preţul cerut, fapt care a
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stârnit noi motive de bârfe. Locul 5
e ocupat de Eyestripe Bass (Liopropoma aberrans), eronat denumit de
unii acvarişti Golden Basslet - poziţiile 3 şi 4, în foto sus. Acest peşte
portocaliu, văzut la adâncimea de
190 de metri, în partea de centruvest al Pacificului (în zona delimitată de Bahamas, Belize, Cuba, Jamaica şi Carolina de Nord - SUA), a
fost vândut cu 9.000 de dolari. În
fine, măcar din considerent că se

termină spaţiul alocat acestui articol
privind cei mai scumpi peşti de acvariu din lume, vă propun să ne
oprim la primele cinci locuri, cu o
glumă (reală!) la final. Anul trecut,
un cetăţean a încercat să vândă un
caras cu... „numai 7.500 de dolari”.
Pentru cei care cred că „vânzătorul”
era doar un glumeţ, o explicaţie. După câteva zile şi-a postat un fllmuleţ
„comercial” pe youtube, să vadă universul ce peşte „deosebit” are.
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ŢESTOASA CU TÂMPLE GALBENE

Pentru Kermit e uşor să fii verde
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

S

e trage din marea familie a celor „cu sânge rece” însă e caldă şi blajină. Nu-i exuberantă şi nici nu se
gudură, te lasă s-o ghiceşti. Ţestoasa cu Tâmple Galbene (denumire
care provine de la dungile de culoare galbenă aflate în spatele ochilor)
sau Ţestoasa Galbenă de Florida
(Trachemys scripta scripta) vine din
regiunile subtropicale ale Americii
de Nord şi de Sud şi este una dintre
cele mai populare ţestoase în acvaterarii - numai în Europa se expor tă anual 5 milioane de exemplare. Atât de răspândită a devenit,
că în unele locuri de pe continent a
ajuns în libertate, intrând în „competiţie” pentru spaţiu şi pentru hrană cu speciile indigene. În 2007,
printr-o lege a Comunităţii Europene, importul subspeciei a fost
interzis, considerându-se că ţestoasa ar fi o ameninţare pentru speciile
indigene de plante şi animale.

Sfios, dar tenace
Cine a văzut măcar o dată serialul muzical britanic „The Muppet
Show”, o combinaţie de teatru de
păpuşi şi umor englez, n-avea cum
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să-l uite pe Kermit. După numele
gazdei The Muppet Show, interpretul melodiei „It's Not Easy Being
Green” (Nu-i uşor să fii verde), a fost
botezat de Alexandru Tulcan şi puiul
de ţestoasă de Florida, proaspăt
adoptat de o familie din Arad.
Fascinat de lumea animalelor, Alex, un băieţel de 7 ani şi jumătate, şi-a dorit un ţestos al lui.
Deşi, la început, părinţii nu ştiau
foarte multe despre ce presupunea
îngrijirea unei ţestoase, în scurt timp
şi-au dat seama că să fii „green”
nu-i greu deloc. O vieţuitoare cum
este Kermit aduce bucurie unui

copil, iar îngrijirea acesteia poate
avea rolul de a-l responsabiliza şi
pregăti pentru adoptarea unor animăluţe de talie mai mare. „De când
îl avem pe Kermit, Alex e mai responsabil. Renunţă la joacă pentru
a avea grijă de ţestos. A învăţat că
trebuie să se ocupe de el zilnic şi
chiar îi face mare plăcere. Pentru
familiile cu copii, o broscuţă ţestoasă poate fi animăluţul perfect”, e
convinsă Monica Tulcan, mama
băieţelului.
Kermit este ţestos de talie
mijlocie, iar la naştere a cântărit
doar 10 grame şi a avut o dimensiune de doar 3-4 centimetri. Lucrurile trebuie gândite puţin în
perspectivă înainte de a adopta o
broscuţă, pentru că la maturitate
aceasta poate cântări până la 2 kilograme. În mediul natural, Ţestoasa
Galbenă de Florida are o speranţă
de viaţă de până la 22 de ani, dar
în captivitate poate ajunge şi la 40
de ani. Carapacea este ca un scut
acoperit cu solzi, aceştia schimbându-se periodic şi ajutând la dezvoltarea vieţuitoarei. Carapacea nu
creşte în dimensiuni prin multiplicarea solzilor, ci prin mărirea acestora. Solzii noi vor avea o culoare
diferită faţă de cei pe care-i înlocumartie - aprilie 2013

iesc. Transformarea de „look” e mai
vizibilă la ţestoasele mature.
O ţestoasă are nevoie de puţin supliment alimentar. Pentru o
carapace tare, se achiziţionează din
pet-shop bloc de calciu - de cele mai
multe ori acesta are formă de broscuţă. În consecinţă, pentru o bună
asimilare a calciului, „căsuţa” ţestoasei trebuie poziţionată aproape
de o sursă de lumină. Țestoasa cu
Tâmple Galbene trebuie spălată o
dată la 2-3 săptămâni, în arsenalul
de baie fiind necesară o periuţă de
dinţi, cu ajutorul căreia poate fi frecat fiecare solz. Igiena este impor tantă pentru sănătatea ţestoasei.
Ţestoasele au o personalitate
bine conturată. Sunt vietăţi sfioase
şi se ascund în carapace atunci
când se simt în pericol, ori dacă suferă de vreo boală. Dacă se simt în
siguranţă, pot deveni foarte prietenoase. Spre surprinderea celor care
nu ştiu atât de multe despre ea,
broscuţei de Florida îi place să fie
mângâiată pe carapace (partea de
jos se numeşte plastron). Alex o
răsfaţă cu pensula atunci când îi
administrează pe carapace porţia
de vitamina A, sub formă de soluţie.
Permite tandreţuri fine, însă se retrage la mişcări bruşte. Ţestoasei
cu Tâmple Galbene îi place şi să exploreze spaţii necunoscute, atunci
când i se permite asta.

Amenajarea acvaterariului
În habitatul natural, ţestoasele preferă să trăiască în lacuri, în
locurile unde vegetaţia este abundentă. De aceea, acvariul în care va
trăi broscuţa trebuie să conţină elemente apropiate de arealul acestora. Acvariul se achiziţionează din
pet-shop, însă poate fi realizat unul
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şi acasă. Trebuie să fie din sticlă şi
să aibă o dimensiune mai mare.
Este indicat ca acvariul să fie împărţit în două părţi, o parte urmând
să fie terariu, unde ţestoasa să-şi
poată petrece timpul tolănită. Raportul de împărţire ar trebui să fie
de o treime pământ sau nisip şi
două treimi apă.
Un element important care
face ca acvariul să fie primitor este
un butuc de lemn, care poate sta
fie pe uscat, fie în apă. Nu mai lipsesc decât câteva pietricele şi plante verzi pentru ca acvaterariul să fie
bine pus la punct. Plantele pot fi
achiziţionate de la pet-shop.
Apa din acvariu trebuie să fie
curată şi să aibă o temperatură
cuprinsă între 22 şi 26 de grade
Celsius - păstrarea temperaturii optime se asigură cu un încălzitor care
se găseşte în pet-shop-uri. Şi pentru
păstrarea curăţeniei există soluţii
care uşurează îngrijirea ţestoasei în magazine de profil se găsesc filtre
care absorb impurităţile din apă, cu
o dotare de acest gen, aceasta nu
trebuie schimbată decât la două-

trei săptămâni.
Kermit îşi petrece timpul şi în
afara acvariului, astfel că şi temperatura ambientală trebuie să fie
plăcută. Dacă ar fi în natură, ţestosul ar trece la hibernat prin luna octombrie, când temperatura scade
sub 12 grade Celsius. Iubitoare de
căldură, ţestoasa se trezeşte din
amorţeală când temperaturile devin
din nou generoase.
În habitatul natural, Ţestoasa
Galbenă de Florida se hrăneşte cu
mormoloci, insecte, peştişori şi crustacee. Kermit este un mâncăcios şi
asta arată că este sănătos tun.
Hrana lui se poate achiziţiona de la
pet-shop-uri, putând fi sub formă de
granule ori compusă din diferiţi
viermişori uscaţi. De asemenea,
adoră cuburile de inimă de vită şi
carnea fiartă de pui, necondimentată. În meniu mai sunt şi verdeţuri,
morcov, măr şi salată, tăiate cubuleţe, însă unele exemplare nu se
dau în vânt după crudităţi. Pentru
ţestoasele adulte, hrana de bază va
fi constituită din multă vegetaţie
acvatică.
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NELSON’S MILKSNAKE

Candy, o reptilă roz bonbon
de Daniel Purcaru
daniel.purcaru@petzoom.ro

E

xistă nenumărate motive pentru care pasionaţii de reptile îşi achiziţionează un şarpe: pentru simpla
pasiune, pentru grandomanie, pentru experienţe noi sau pentru că pur
şi simplu le plac. Însă persoana ce
urmează a fi prezentată, probabil
că a făcut această achiziţie pentru
a se apăra de intruşi. E o domnişoară prezentabilă, care frecventează cluburile mai mult sau mai puţin
de fiţe, dar care are ca animal de
companie, nu un chihuahua, bichon
sau o găină. Ba dimpotrivă, are un
animăluţ care le-ar înfuleca fără să
clipească pe cele menţionate mai
sus.

La shopping de reptile
Şarpele Regal Roşu (Lampropeltis Triangulum nelsoni) sau Nelson’s Milksnake, cum îi spun americanii (a fost denumit aşa în onoarea
celui care la începutul secolului al
XX-lea a devenit şef al departamentului de cercetare al US Biological
Survey, Edward W. Nelson), este un
şarpe neveninos, foarte cunoscut şi
apreciat de terarişti, motiv pentru
care poate fi găsit cu uşurinţă în târ-
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gurile de specialitate din Occident.
„Fiind cu prietenul meu la un târg
de teraristică din Budapesta, am
zărit la o masă plină de caserole cu
fel şi fel de şerpi, unul care ieşea în
evidenţă. Era roz. Nu m-am putut
abţine şi am făcut tot posibilul să îl
am. L-am convins pe prietenul meu
să renunţe la un alt animăluţ ce dorea să şi-l cumpere, doar ca să îl
pot avea eu pe micuţul Candy”, a
explicat Cristina, o tânără băimăreancă, care cochetează de ceva
vreme cu ideea de a avea ca animal
de companie un şarpe, iar norocul
i-a surâs într-o excursie în Ungaria.

„De mai bine de doi ani doream să
îmi cumpăr un şarpe, dar nu am
găsit specia care să mă reprezinte.
Din fericire, ajunsă la târgul din Ungaria, am avut ocazia să văd zeci
de specii de reptile şi, după mai
bine de 3 ore, m-am hotărât asupra
speciei ce urma să o cumpăr”, a
mai menţionat tânăra.
Lampropeltis Triangulum nelsoni este originar din America de
Sud, arealul său fiind în Mexic, din
Guanajuato - sudul ţării - şi până în
Jalisco - centrul ţării -, fiind detectat
şi în câmpiile din Michoacan şi arhipelagul Tres Marias. Este un constrictor de talie mică, terestru, care
preferă zonele cu vegetaţie bogată
sau lizierele pădurilor. Depăşeşte cu
puţin lungimea de un metru şi hrana
de bază e reprezentată de păsări şi
rozătoare mici, şopârle, amfibieni,
şerpi - inclusiv specii veninoase,
pentru că are o toleranţă naturală
la venin.
„Prietenul meu, care are o
vastă experienţă în teraristică, m-a
ajutat să îi construiesc şi să îi mobilez «căsuţa», un terariu din sticlă
de 60x40x50cm, cu plase de aerisire pe capac şi laterale, o creangă
ramificată, substrat din coajă de
nucă de cocos răzuită, un vas de
martie - aprilie 2013

apă şi câteva pietre - un terariu
etalon pentru această specie. De
asemenea, este necesară prezenţa
unui bec care să îi dea şarpelui un
plus de lumină şi căldură pe timpul
zilei, Şarpele Regal Roşu preferând
o temperatură de 26-28 de grade
Celsius”, a povestit băimăreanca,
pentru revista „Petzoom”.

Un şarpe… dulce
Fiecare animal primeşte un
nume în funcţie de caracteristicile
sale; dacă pe un Ciobănesc German
îl cheamă Lord, pe Rottweiler, Beast,
pe Bichon, Fluffy, cum altfel putea
fi botezat un şarpe alb cu roz decât… Candy? „Cum aş fi putut să îl
las nebotezat pe adorabilul meu animal de companie? Trebuia să îi dau
un nume potrivit. E colorat cu dungi
albe, galbene şi roz şi de multe ori
stă încolăcit. Mai că-ţi vine să-l mănânci. O veritabilă acadea... cu sânge rece. Ochii lui mici, roşii şi sticloşi
nu exprimă nimic, dar parcă i se luminează când vede un şoricel.”
Coloritul normal al Şarpelui
Regal Roşu este cu dungi transversale, negre, albe şi roşii, însă exemplarul cumpărat de Cristina este al-
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binos. Albinismul este o formă de
dezordine congenital hipo-pigmentară, caracterizată de absenţa parţială sau totală a pigmentului natural animal, melanina, în ochii, pielea
şi părul animalelor (sau, mai rar,
doar în ochi). Albinismul rezultă prin
moştenirea unor gene recesive, putând afecta toate vertebratele, atât
peştii, amfibienii, reptilele, păsările,
cât şi mamiferele, inclusiv oamenii.
„Fiind un exemplar albinos,
sensibilitatea lui e ridicată din toate
punctele de vedere. Astfel, trebuiesc

evitate variaţiile mari de temperatură şi de umiditate. Crescătorul
ce mi l-a vândut pe Candy mi-a atras
atenţia să nu îl manevrez imediat
după ce a mâncat sau în perioada
de năpârlire, să nu îl scot din terariu
dacă temperatura din cameră scade sub 20 de grade Celsius şi să
observ dacă nu apar paraziţi externi
pe piele. Într-adevăr, animalele sunt
leit stăpânilor. Dacă eu urmăresc
cu sufletul la gură fiecare episod
din «Prison Break», Candy mi-a
arătat o evadare live. Am umplut casa de bucăţi de staniol pentru a-l
auzi dacă trecea peste vreuna şi i-am
pus o capcană cu un şoricel. Din
păcate pentru mine, s-a arătat mai
deştept decât l-aş fi crezut, întrucât
a evitat cu succes toate capcanele.
A doua zi l-am găsit, unde altundeva, decât între hainele mamei mele,
persoana care îl place cel mai puţin”, a povestit Cristina.
Pentru tânăra băimăreancă,
Candy este doar începutul în teraristică, anul acesta plănuind să
cumpere o pereche pentru Candy,
iar anul viitor, când şerpii vor atinge
maturitatea sexuală, să aibă urmaşi.
„Şerpii din genul Lampropeltis sunt ovipari, putând depune până la zece ouă. Cu ajutorul prietenului meu, sper ca anul viitor pe vremea
asta să am o adevărată familie de
«acadele»… sau un candy shop”, a
conchis Cristina, povestind despre
planurile sale de viitor.
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HIPOTERAPIE

Hope, alinare pentru minte,
trup şi suflet
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

S

peranţa vede invizibilul,
simte intangibilul şi împlineşte imposibilul un citat după care oamenii tind să
se ghideze în viaţă, mai mult sau
mai puţin conştienţi de greutatea
acestei trăiri. Chiar şi atunci când
totul pare pierdut, speranţa are
harul de a schimba chiar şi destine.
Tot crezul în mai bine a schimbat şi
ceea ce părea predestinat lui Laur,
unul din miile de copii români care
suferă de o boală amară. La vârsta
de un an, după mai multe investigaţii făcute în spitale din ţară şi din
străinătate, băieţelul a fost diagnosticat cu autism. Această tulburare
a început să îl hărţuie de când abia
făcea cunoştinţă cu lumea, să-i
răpească dreptul de a descoperi, de
a se bucura şi de a comunica cu cei
din jur. Nedrept, Laur s-a refugiat
într-o „carapace”, un refugiu clădit
de boală pe deznădejde, teamă şi
neputinţă. Lupta cu o tulburare căreia, într-un secol al vitezei, medicina nu a reuşit să-i dea de capăt
avea să fie lungă şi grea.
Autismul este o tulburare neurologică ce suprimă abilitatea de
a comunica şi care afectează modul
de percepere şi înţelegere a informaţiei. Această tulburare distorsionează emoţiile prin apariţia unor
dificultăţi de înţelegere a sentimentelor. Simptomatologia acestei tulburări cuprinde dificultăţi de concentrare, tendinţă de izolare şi
comportament stereotipic. În timpul

adolescenţei şi mai apoi în tinereţe,
mulţi dintre cei care suferă de
autism reuşesc - prin tratament - să
dobândească unele din abilităţile
afectate de boală. Şansele la o viaţă
apropiată de normalitate depind
însă de diagnosticarea precoce şi
tratamentul început de timpuriu.

O prelungire a voinţei
Povestea lui Laur, un băieţel
acum în vârstă de patru ani, născut
într-o familie din Arad, nu este
obişnuită. Părinţii lui au făcut tot ce
le stă în putinţă pentru a-i oferi cea
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mai bună medicaţie. De starea lui
Laur se ocupă medici neurologi,
psihoterapeuţi, logopezi şi lista de
specialişti ar putea continua. Spre
deosebire de alţi copii autişti mai
puţin norocoşi, arădeanul a primit
tratament şi fost integrat în toate
terapiile convenţionale şi neconvenţionale. Aşa a ajuns Hope (Speranţă) în casa micuţului. Un tovarăş
care avea să-i fie alături băieţelului
în cele mai grele momente. Hope
este o femelă de ponei cu care Laur
face hipoterapie, sub îndrumarea
specialistului. Băieţelul a început
şedinţele de hipoterapie de la ju-
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mătatea anului trecut şi, pentru că
acest tip de activitate neconvenţională a dat rezultate, părinţii au hotărât să-i cumpere un ponei, mai
precis, pe Hope.
Hipoterapia acţionează asupra fizicului şi a psihicului pacientului prin mai multe căi, începând
de la poziţia călare, care stimulează
musculatura şi îmbunătăţeşte tonusul, şi până la energia pozitivă transmisă de animale, despre care studiile arată că ar avea efecte ce nu
trebuie subestimate. Apropierea de
cal şi practicarea călăriei dezvoltă
încrederea de sine, alungând temerile şi îmbunătăţeşte capacitatea de
concentrare. În acest fel apar progrese la nivelul relaţionării, însă trebuie ştiut că rezultatele apar în timp,
dacă terapia se face consecvent.
„Hipoterapia este doar una dintre
metodele cunoscute pentru ameliorarea autismului. Desigur, este nevoie de multă răbdare şi încredere.
Călăria în scop terapeutic nu face

minuni peste noapte. Calul devine
o prelungire a voinţei celui care
suferă de tulburări cum este autismul. Mersul pe cal prezintă similitudini cu mersul pe jos, iar călăria
are un avantaj de confort. Călăria
nu doar stimulează anumite grupe
de muşchi, ci scade intensitatea

agitaţiei neuromusculare, ceea ce
înseamnă mai mult calm şi concentrare sporită”, a explicat Adrian Dobrity, specialistul cu care Laur face
hipoterapie.

Încredere câştigată
Terapeutul a precizat impor tanţa temperamentului pe care îl
are animalul cu care se practică
şedinţele de hipoterapie. Calul percepe întotdeauna neliniştea, chiar
dacă această stare nu este însoţită
de anumite reacţii vizibile. În cazul
persoanelor cu autism, frica, reticenţa şi agitaţia sunt însoţite de
manifestări pregnante. Terapeutul
necuvântător trebuie să fie calm,
blând şi docil, pentru a câştiga încrederea persoanei care suferă de
această tulburare. Hope are toate
aceste atribute, însă, cu toate acestea, a pătruns mai greu în universul
micuţului.
Primele şedinţe de hipoterapie nu au trezit interesul lui Laur.
Temător faţă de nou, sub siguranţa
conferită de rutină, băieţelul a apelat la unele tertipuri pentru se refugia în carapacea sa, la fel cum mai
făcuse şi în alte situaţii noi. După
un timp, Hope a reuşit însă să capteze atenţia micuţului. „Am ales un
ponei pentru că este de talie mai
mică. La început a fost mai greu,
pentru că a trebuit să ne luptăm cu
frica de ceva ce nu cunoaşte. Copiii
care suferă de autism se simt mai
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în siguranţă dacă nu apar elemente
noi în viaţa lor. Laur a învăţat să
meargă călare, să execute anumite
exerciţii simple de îndemânare şi să
se bucure de prezenţa animalului.
Atât tonusul fizic, cât şi cel psihic
au fost îmbunătăţite şi băieţelul a
început să relaţioneze mai bine.
După o şedinţă de hipoterapie, abordarea psihologului a putut fi mai
bună, pentru că el s-a relaxat. În
timp, relaţia cu animalul a devenit
mai bună, iar micuţul a ajuns chiar
să îl îndrăgească”, a menţionat
Dobrity.

Energie pură
Dispoziţia lui Laur a devenit
treptat mai bună, la fel cum şi atenţia şi deschiderea faţă de nou s-au
dezvoltat mult. Totul s-a clădit cu
multă răbdare, ambiţie şi speranţă.
Specialistul în hipoterapie
este convins că animalele au capacitatea de a emana enegie, un balsam pentru cei aflaţi în suferinţă.
Energia lor contribuie la restabilirea
echilibrului emoţional. Hope emană
energie şi i-o transferă micuţului
chiar şi la o simplă atingere. „Animalele au energie pură, care poate
contribui la armonizarea statusului
energetic. Simpla mângâiere a unui
animal poate aduce alinare, linişte,
împăcare. Iar atunci când între om
şi animal se creează o legătură,
efectele energiei sunt resimţite mai
mult”, este de părere Dobrity.
După luni de terapie şi tratament, Laur a făcut progrese mari. A
început să vorbească, să îşi exprime
mai bine dorinţele şi sentimentele
şi să comunice cu cei din jur. Continuă hipoterapia alături de prietenul nechezător, Hope.
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Ce este hipoterapia
Hipoterapia este o
formă de terapie neconvenţională, la care nu au
acces multe persoane care
suferă de tulburări neurologice. Călăria în scop terapeutic este încă tratată cu
scepticism în ţara noastră,
deşi în Occident se practică
de zeci de ani. Datorită beneficiilor sale, hipoterapia a
început să câştige teren în
ameliorarea tulburărilor neurologice şi nu numai. Hipoterapia are o serie de efecte
terapeutice importante: cognitive, fizice, emoţionale, sociale şi comportamentale.
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Tatuarea animalelor - cruzime sau artă?
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

D

in nefericire, se pare că
unii consideră în ultima
vreme că a-ţi duce câinele sau pisica doar la un tuns standard sau o „mică” ajustare a lungimii unghiilor reprezintă un obicei
perimat, acum serviciile de „petcare” fiind completate în mod uzual
de şedinţe de manichiură, pedichiură, detartraj, tratamente spa corporale sau faciale. Să recunoaştem,
aceste tendinţe pot fi considerate
oarecum excentrice, însă tratamentele de înfrumuseţare care depăşesc orice urmă de normalitate şi
chiar frizează absurdul sunt... tatuarea şi pictarea cu aerograf a animalelor de companie.
Transformarea înfăţişării unui
câine sau unei pisici într-un ursuleţ
panda sau altă creatură exotică sau
crearea unui look punk ori extravagant reprezintă un trend din ce în
ce mai prezent în rândul crescătorilor de animale de companie, susţin
americanii de la National Association of Professional Creative Groomers (NAPCG). Cum era de aşteptat,
iubitorii de animale se împart în
două tabere opuse, respectiv cei
care sunt partizani ai acestei mode
şi adversarii lor, care luptă pentru
abandonarea acestei grozăvii pe
care primii o numesc „artă”.
Mai întâi de toate, trebuie să
ştim că pielea unui animal este de
zeci de ori mai sensibilă decât cea
a omului, iar blana care o acoperă
are rostul său. Faptul că proprietarii
de astfel de saloane de înfrumu-
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seţare („pet grooming” - cum numesc americanii acest obicei) susţin
că vopselurile şi substanţele folosite
nu pun în primejdie sănătatea şi
starea fizică sau mentală a animalelor nu îi mulţumeşte deloc pe combatanţii angajaţi în lupta pentru apărarea drepturilor animalelor. Aceştia
susţin că, aşa cum animalele ne
iubesc exact aşa cum suntem şi noi
ar trebui să facem la fel, fără să
încercăm să schimbăm aspectul
prietenilor noştri necuvântători.
Această formă de expresie
„artistică” ce întrece limitele obişnuitului, mai exact vopsirea cu aerograful a blănii animalelor, nu este
permanentă, ci dispare treptat, după spălări repetate, tratamentul
dând rezultate mai de durată în
cazul animalelor cu blana albă sau
deschisă la culoare. Unii stăpâni de
animale îşi justifică acest comportament vizavi de patrupede prin fap-

tul că găsesc distractivă o astfel de
imagine, iar alţii, din motive comerciale, doresc să tatueze logoul sau
numele companiei lor pe propriul
animal de companie.

Pisici şi câini tatuaţi
Pe de altă parte, au început
să apară cazuri de animale tatuate
permanent şi în adevăratul sens al
cuvântului. Recent, Timur Rimut, un
artist în tatuaje în vârstă de 24 ani
din Rusia, şi-a tatuat propria pisică
din rasa Sfinx, spunând că şi-a dorit
foarte mult ca pisica lui să fie unică,
să devină un animal ornament. Ambii, atât Timur, cât şi pisica sa Coco,
poartă acum acelaşi înscris pe
piept, mai exact maxima latină
„Carpe Diem”.
DG Wilson, din aceeaşi breaslă ca Timur, şi-a tatuat câinele, TRex, în semn de mulţumire pentru
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că… l-a învăţat cum să iubească (!).
Wilson i-a făcut inscripţia în interiorul urechii, în timp ce câinele suferea o intervenţie chirurgicală, profitând astfel de efectele anesteziei.
Rămâne doar să ne întrebăm de ce
acest fenomen, care este scopul
său profund ori finalitatea?

Peşti tatuaţi
Modă izbucnită în China, în
jurul anului 2005, peştii tatuaţi cu
ajutorul tehnologiei laser au devenit
în ultima vreme un „must have” al
acvariştilor excentrici. Diferite modele, inscripţii sau logouri sunt tatuate
pe aşa-numiţii Peşti Papagal (Parrot
Fish). Tatuajul peştelui dublează
costul faţă de unul normal, natural.
Un reprezentant al unui magazin
care vinde astfel de peşti susţine
că peştii nu sunt răniţi, nu suferă,
iar laserul folosit pentru aplicarea
modelului are o intensitate scăzută,
chiar dacă tatuajul este permanent.
În pofida acestei afirmaţii, cei
care militează pentru apărarea
drepturilor animalelor spun că această practică este crudă şi desconsideră drepturile vieţuitoarelor,
declarând în acelaşi timp că nu pot
înţelege de ce ar fi nevoie de o
„îmbunătăţire” a frumuseţii naturale. Astfel, biologul marin Zhang
Zhicheng susţine că tatuajul cu
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laser este dăunător peştilor, deoarece le zdruncină echilibrul fiziologic şi distruge stratul protector exterior. Cândva o practică interzisă,
tatuajul este acum aplicat cu sânge
rece, paradoxal, chiar pe animale
cu sânge rece. Desigur, reacţia
oceanologului nu este singulară.
„Moartea Prin Vopsire” este o organizaţie dedicată exclusiv stopării
procesului barbar de injectare a
peştilor tropicali ornamentali cu
coloranţi şi agenţi cancerigeni - şi
peştii au dreptul la o viaţă normală,
o viaţă creată de mama natură.

Porci tatuaţi
Dacă v-aţi gândit că lista animalelor tatuate se opreşte la peşti,
câini şi pisici, v-aţi înşelat. În Yang
Zhen (Beijing - China) există o fermă
de porci, unde belgianul Wim
Delvoye (46 ani) împreună cu alţi
artişti tatuează… scroafe şi vieri.
Primul porc l-au tatuat în 1997. La
tatuarea unui singur porc participă
concomitent până la trei artişti, pentru a lucra constructiv şi a folosi timpul anesteziei în mod operativ.
Vegetarian convins, Wim declară că persoanele care militează
pentru drepturile animalelor nu au
de ce să-şi facă griji, deoarece porcii
sunt anesteziaţi, raşi şi frecaţi cu
vaselină înainte de a fi tatuaţi, dar

cu toate acestea militanţii protestează, susţinând că porcii suferă inutil pentru câştigul comercial al aşazişilor „artişti”. În rest, animalele
trăiesc o veritabilă viaţă de porc, se
bălăcesc în noroi şi sforăie prin
pădurile ce împrejmuiesc ferma.
Fiecare porc are un îngrijitor personal, care trebuie să se asigure că
pielea este permanent hidratată şi
îşi păstrează tatuajul în stare bună.
Animalele sunt expuse pentru vizitatori, iar tatuajele pot fi cumpărate
după moartea lor, pielea animalelor
fiind conservată.
De exemplu, în anul 2008, un
elveţian a plătit 150.000 euro pentru a intra în posesia unui astfel de
tatuaj, cu imaginea Fecioarei Maria,
imediat după moartea animalului
care îl purta. În ciuda protestelor celor care se ridică împotriva acestei
practici, afacerea e una deosebit de
bănoasă, preţurile acestor tatuaje
ajungând la sute de mii de euro bucata (cel mai „în trend” porc are tatuat logoul Louis Vuitton, iar o serie
de alte modele de tatuaje fiind inspirate de cele purtate de prizonierii
ruşi).
„Porcii sunt o alegorie frumoasă, care ne determină să ne
gândim la ceea ce înseamnă pentru
noi arta şi unde se trasează linia între ceea ce este artă şi ceea ce nu
este artă”, a explicat Wim.
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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
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de jucăuş. Tel. 0721.223.371 (Lusiana).

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
apartament. 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).

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.

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

Suntem la ﬁecare CACIB, la ﬁecare
eveniment sau loc important… aşa că
nu-i nicio surpriză că ne găsiţi şi aici:
https://www.facebook.com/petzoomro

Următorul număr al revistei
Petzoom
apare în luna mai 2013.

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.
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CONCURS

„Eu sunt VEDETA lunii!”
• Maravet şi Petzoom o premiază pe Alla, din Lugoj, cu hrană pentru o lună
Cornelia-Doriana Jurj din Lugoj (jud.Timiş) - str. C. D. Gherea,
nr.16 -, a înscris-o pe Alla, o femelă
de Ciobănesc Caucazian în vârstă
de 6 ani, în concursul organizat de
Maravet şi Petzoom „inspirată de
articolul «Giganţii roşii din Caucaz»”.
Probabil nu spera ca fotografia „veteranei” să fie declarată câştigătoare. Însă a fost. Aşa că Alla a fost
declarată „Vedeta lunii”, iar Cornelia-Doriana Jurj va primi hrana necesară animalului său de companie
pentru o lună.
Pe locul II s-a clasat Sari (pe
numele din „buletin” Abigail Heartbreaker), o frumoasă femelă din
rasa Ogar Afgan, în vârstă de 3 ani,
fotografiată de stăpâna sa, Kovacs
Imola-Szidonia, din Braşov, iar pe
locul III, Tessa, în vârstă de opt luni,
al cărei profil ni l-a prezentat SoniaMaria Chwoika, din Reşiţa (jud. Caraş-Severin).
Le transmitem mulţumiri tuturor concurenţilor (cu menţiuni speciale pentru Bruno, un tânăr Brac
German în vârstă de patru luni - fo-

1
2

Alla

Sari
tografiat de stăpâna lui, Andrea
Muerth, din municipiul Braşov, dar
şi pentru Diana, o căţeluşă de Ciobănesc German din judeţul Timiş,
în vârstă de un an şi jumătate, căreia, paradoxal, îi plac... florile), asigurându-i de preţuirea noastră şi invitându-i participe şi la următoarele
concursuri organizate de revista
noastră (detalii în pagina 94).
Şi tu poţi să câştigi un premiu
asemănător, dacă trimiţi, până în
data de 12 aprilie 2013, o singură
poză cu animalul tău de companie

3
Tessa

pe adresa 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,
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,
rasa şi vârsta animalului de companie.
Succes!

Scrisoarea LUNII
Snoopy, un „havanez” răsfăţat şi foarte popular, în vârstă de un
an şi două luni, este personajul principal al „poveştii” care a fost declarată câştigătoare a concursului nostru „Scrisoarea lunii”, iar stăpâna
sa, arădeanca Mirabela Beniuc, va
primi din partea firmei Maravet şi a
revistei Petzoom hrană pentru o lună pentru cel pe care-l alintă, nu
doar datorită blăniţei, ci şi atitudinii
sale de mic şef, „Ciobănesc în miniatură”. Posesoarea acestui frumos
Bichon Havanez, Mirabela Beniuc
spune că Snoopy i-a schimbat viaţa.
Până să aibă alături un companion
ca el, nu îşi închipuia câtă afecţiune
poate arăta un patruped. „Snoopy
nu este un animal de companie, ci
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este cu adevărat un prieten. Este
extrem de ataşat de mine şi îi place
să fie întotdeauna în preajma oamenilor. Bichonul este foarte jucăuş şi
curios din fire, astfel că este interesat de absolut tot ce se întâmplă în
jurul său. Cum mă însoţeşte mai
peste tot, e lesne de înţeles că cercetează toate locurile în care ajungem şi îşi face mereu noi cunoştinţe
care, desigur, îl adoră - şi mereu
profită de faptul că e îndrăgit de toată lumea!”, a scris Mirabela Beniuc
despre Snoopy, „un sociabil mereu
cu chef de zbenguială”.
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

Zgardă Star Wars
Fie că eşti un fan al seriei Star Wars care şi-a dorit dintotdeauna să-l aibă ca „animal”
de companie pe Chewbacca sau
Yoda, sau doar unul căruia îi place ca patrupedul său
să iasă din mulţime, trebuie să ﬁi cu ochii pe produsul
ăsta. E vorba de o zgardă inscripţionată
„Chewie is my co-pilot”. Face parte
dintr-o serie de zgărzi Star Wars, costă
9.99 dolari americani şi se poate comanda de pe www.amazon.com.

Cască ochii!
Dacă tu şi câinele tău
împărtăşiţi pasiunea de a călători cu motocicleta sau de a
face mosh pit pe piesele rock,
trebuie să vă protejaţi. Deci
casca este obligatorie! Auzind
de astfel de pasiuni pe care le
împărtăşesc şi animalele, cei
de la Rockstar Puppy Boutique
au creat căşti speciale pentru
câini care pot ﬁ personalizate în fel şi chip: de la căşti
roz cu cristale până la cele pline de ţinte şi ﬂăcări şi care
costă între 40 de dolari şi 275 de dolari (www.rockstarpuppyboutique.com).

Câinele-mop. Nu „mops”!
Ţi-a venit rândul la curăţenie generală în casă? Nicio problemă, câinele tău îţi
este alături şi la bine şi la rău.
Trebuie doar să-l echipezi cu
un set de mopuri mobile şi casa e „lună”. Din păcate... nu e
un produs real, ci o invenţie
amuzantă a lui Todd Lawson,
care s-a gândit să producă diferite cutii de cadouri cu produse ﬁctive şi amuzante. Deci
este doar o farsă, aşa că o să
continuaţi să faceţi curăţenie
tot singuri, fără câinele-mop
(totuşi, pentru curioşi: www.
prankpack.com).
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Patrula de zgardă
Border Patrol este un
produs adresat siguranţei
tale şi a câinelui tău. Pentru
a evita un infarct în cazul în
care câinele tău fuge de
acasă, gadgetul are rolul de
a-l monitoriza în spaţiul impus de tine. Cu ajutorul unei
zgărzi high-tech, Border Patrol te anunţă prin telefon, e-mail şi mesaj sonor că patrupedul a depăşit perimetrul stabilit. Poate ﬁ şi un
bun trainer, ajutând câinele să înţeleagă care sunt limitele teritoriului său. Costă 150 de dolari americani
şi poate ﬁ comandat pe www.worldwidepetproducts.com.

Scaun cu laser
Pentru cei ocupaţi, dar
cu dare de mână pentru pisica
sau câinele de acasă, „băieţii
deştepţi” din industria extragerii
banilor din buzunarele proprietarilor de animale de companie au
inventat un scaun cu laser.
Lase Chase Toy costă 40 de dolari (dar poate ﬁ găsit şi cu reduceri de 25%). „Scula” asta e capabilă să proiecteze
puncte laser pe podea, fapt care incită patrupedele
casnice, determinându-le să se angajeze într-un joc de-a
şoarecele şi pisica. Jocul poate ﬁ setat să funcţioneze
între 5 şi 20 de minute şi are o autonomie de 15 ore.
Pentru cei mai economi există o alternativă: FroliCat
Bolt, care costă 18,50 dolari şi este cam acelaşi lucru.

Apă la pet pentru pet
Dacă până acum v-am
prezentat „mofturi”, „ﬁţe”, „aiureli”, aﬂaţi că „invenţia” asta e
considerată un alt „must buy”:
trusa de hidratare Tröff. Concepută special pentru animalele de
companie, asigură că animăluţul
sau animăloiul, după caz şi statură, se va hidrata sănătos şi va
ﬁ ferit de contaminarea cu „răutăţi” din apele naturale întâlnite în excursii. Tröff „asigură un ﬂux adecvat de apă (…). Atunci când e goală,
Tröff se pliază pentru depozitare uşoară. Husa Tröff
este, de asemenea, eco-friendly”. Practic... e apă la
pet pentru pet. Nici nu vă mai amărăsc cu preţul.
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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 aprilie 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 aprilie
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!
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