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ciobănesc ancestral francez şi
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în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, la traﬁcul de
tutun, salvat de la extincţie în
ultima clipă.

76 ACVARISTICĂ. Un

24 Akita Inu - din dragoste
pentru urmaşii lui Hachikō, un
arădean a pus bazele unei canise valoroase.

78 Şarpele Regal Roşu. O
târâtoare neveninoasă, dar
care te poate înspăimânta, ﬁind mimetic - coloritul său imită veninosul Coral Texan (Micrurus tener).

28 Premieră - Kira, primul
Dog German varietatea marmorat care a devenit campion
al României.
32 Incursiune în canisa Kiraya’s Joy, din localitatea Fântânele, situată în apropiere de
Arad, acolo unde se găsesc
nişte minunăţii mătăsoase din
rasa Bichon Havanez care câş- 88 ÎNŞELĂTORIE. Pericutigă pe bandă rulantă titluri de loasa piaţă neagră - negoţul cu
frumuseţe şi ataşament.
„câini de rasă”.
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must have pentru orice acvariu
marin, măcar în perioada incipientă a „bolii” posesorului, Îngerul Flacără (Centropyge loriculus) este dorit nu doar
datorită esteticii, ci şi pentru
că este relativ uşor adaptabil
condiţiilor de captivitate.

80 Porcul vietnamez, un
veritabil arheolog de... apartament.
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PET NEWS

Ştiri din lumea animalelor de companie
CELEBRITATE. Grumpy Cat, pe
numele ei adevărat Tarder Sauce,
cea mai morocănoasă pisică din
lume, a devenit eroina unei cărţi ce
a fost lansată recent la târgul de
carte „Book Expo America” din New
York. Aventura celebrei pisici, care
s-a născut în 4 aprilie 2012, a fost
popularizată începând din noiembrie 2012, când o fotografie a sa a
fost postată pe reţeaua de socializare Reddit. Pisicuţa avea o figură
atât de morocănoasă, încât majoritatea utilizatorilor au considerat că
pozele fuseseră modificate în Photoshop. De aceea, Tabatha Bundesen,

stăpâna micuţei pisici, a postat filmări care să demonstreze că totul
este real şi care au avut un succes
imens, iar Grumpy Cat a intrat în galeria vedetelor. Astăzi, micuţa felină
are un manager, un site (www.grumpycats.com), o pagină de facebook
(cu aproape un milion de likes), este
brandul mărcii Friskies, eroină de
carte („Grumpy Cat, A grumpy book”) şi
o vom vedea şi pe marile ecrane,
într-un film ce va fi lansat anul viitor.
PREMIU. Târgovişteanul Bruno Iacobeţ a câştigat marele premiu
de 120.000 de euro în al treilea sezon al show-ului TV „Românii au talent”, cucerind publicul, juriul şi telespectatorii cu un număr mai puţin
mediatizat în ţara noastră, un soi
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de Obedience cu accente artistice,
în care „actorii principali” au fost
câinii săi, Blue, Ozzy şi Jay. Specta-
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colul oferit de cei trei câini din rasa
Border Collie a fost considerat unul
din cele mai emoţionante şi mai
sensibile momente din cea mai
recentă ediţie a popularei emisiuni,
Iacobeţ reuşind să-şi convingă câinii
să danseze împreună cu el, fără să
le dea nicio comandă vocală sau
recompensă.
IMPORT. Conceptul „cat café”
este unul foarte popular în Japonia
şi oferă posibilitatea iubitorilor de
pisici să-şi bea ceaiul sau cafeaua
în compania unor feline superbe. În
luna august a acestui an, reţeta de
succes a niponilor va fi importată şi
în Franţa, prima „cafenea cu pisici”
urmând să fie deschisă la Paris, în
aristocraticul cartier Marais. Primul
cat café european s-a inaugurat
anul trecut, în luna mai, chiar în centrul Vienei, iniţiatorii acestuia fiind
Alexander Thur şi soţia lui, japoneza
Takako Ishimitsu. Acum, orice cat
café trebuie să obţină o autorizaţie
şi să respecte norme impuse prin
legea privind tratamentul şi protecţia animalelor (pisicile sunt protejate împotriva stresului şi pot fi
hrănite doar cu gustări cumpărate
din cafenea).
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E D I TO R I A L

Ce schimbă schimbarea

... am promis că voi reveni după
World Dog Show 2013, când consideraţiile
şi informaţiile se vor sedimenta, cu o analiză
generată de modiﬁcările de la vârful Federaţiei Chinologice Internaţionale (FCI), mutări efectuate chiar înaintea celei mai
importante competiţii organizate sub egida
organizaţiei la care este aﬂiliată şi Asociaţia
Chinologică Română (fapt care ne dă prestanţă contra unei taxe anuale de 900 de
dolari) - la noi, FCI este percepută ca principalul organism internaţional, fapt care are
acoperire măcar datorită argumentului numeric, are 87 de ţări-membre, şi faptului că,
deşi n-a reuşit să coopteze primele două
forţe de inﬂuenţă din chinologia mondială,
Marea Britanie şi SUA, reuşeşte să coabiteze
cu acestea. Iată-mplinită promisiunea.
... odată cu schimbarea „şefului mondial al câinilor”, respectiv preşedintele FCI,
Comitetul General al forului mondial şi-a
anunţat noi obiective ce vor schimba optica
expoziţiilor chinologice internaţionale, dar şi
a politicilor interne ale ţărilor membre. Să nu
spuneţi „oaaau” în privinţa acestei îndrăzneli, cum ar putea ﬁ percepută la prima vedere cea de-a doua parte a „target-ului”
conducerii FCI, până când nu intraţi în posesia informaţiilor complete. Veţi vedea, nu e
vorba de nicio ingerinţă în „regulile interne”
ale ţărilor-membre - nu sunt cei din vârful
organizaţiei chiar atât de inabili şi de lipsiţi
de norme elementare de diplomaţie.
... dar înainte de „ţinte”, câteva cuvinte despre schimbare. N-a fost o lovitură
de palat, ci alegeri programate, care au avut
loc în 13-14 mai, la hotelul „Danubius Arena” din Budapesta. Cu toate acestea, au fost
prezente doar 60 de ţări din cele 87 de
membre sau asociate - din partea României,
preşedintele AChR, Cristian Ştefănescu.
... preşedintele FCI, elveţianul Hans
Müller, ajuns la o vârstă înaintată şi, probabil, la un grad de uzură (timp de 30 de ani a
activat în „Grupul celor 10” care conduc FCI
- în limbaj preţios, Comitetul General - şi era
preşedinte din 1999, aşadar din mileniul trecut), n-a mai candidat. Înainte însă, acest
lord al negocierilor a făcut pace cu britanicii,

Următorul număr al revistei
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FCI semnând un
acord prin care arbitrii acestei organizaţii pot arbitra în
Marea Britanie şi
invers. Apoi, a anunţat că se retrage. E
drept, i s-a oferit titlul de preşedinte
onoriﬁc, un album
Cătălin Vischi
foto, o statuetă şi
redactor şef
promisiunea că va ﬁ
invitat să participe la viitoarea Adunare
Generală. Ura şi la gară!

... trei aspiranţi la tron: vicepreşedintele Rafael de Santiago (Porto Rico), Tamas
Jakkel (Ungaria) şi Kari Järvinen (Finlanda) membri în Comitetul General. Finlandezul a
fost votat de 12 ţări, maghiarul de 14, iar
Santiago (fost trezorier şi vicepreşedinte al
organizaţiei mondiale), cu 34 de voturi, a devenit preşedinte pentru următorii doi ani.
... le roi est mort, vive le roi - „A murit
regele (câinilor), trăiască regele (câinilor)!”,
ştiţi, doar e valabilă din 1422, de la moartea
lui Carol al VI-lea. Noul preşedinte vrea ca
ţările membre să lupte („cu suportul FCI”)
împotriva proiectelor de legi naţionale care
limitează drepturile proprietarilor asupra
câinilor, ﬁind subliniate mai ales prevederile
prin care anumite rase sunt declarate „periculoase”. Alt obiectiv ﬁxat: nerecunoaşterea
noilor rase de „câini de tip boutique”, care au devenit „o modă, ﬁind comercializate la preţuri
ridicol de mari”. Santiago a motivat războiul
împotriva „laboranţilor iresponsabili”, prin
„problemele genetice de sănătate” de care
suferă respectivele animale. Aşa că „nu putem aproba asemenea practici”.
... cam asta a fost, împreună cu regretul personal că preşedintele Cristian Ştefănescu a eşuat în tentativa de a ﬁ ales în
Comitetul General, fapt care ne-ar ﬁ adus la vârful piramidei FCI - Ştefănescu şi germanul P.
Friedrich au fost singurii care s-au luptat cu
„vechea gardă”. Poate peste patru ani, cu un
lobby mai susţinut. Pe poziţia lăsată liberă
de Santiago a fost aleasă portugheza Carla
Molinari (o revenire, fost trezorier).

va apărea în noiembrie 2013
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SACRIFICIU

Şi-a dat viaţa pentru câinii săi

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

T

oţi câinii, dar mai ales
Whippet, pe ei îi iubea
cel mai mult... Asta spunea tatăl său, Dominique Ferry. De
parcă poţi să iubeşti mai puţin şi
mai mult. Nu poţi. Poţi să iubeşti
sau nu. El era ceea ce alţii - uneori
şi eu - numesc, impropriu, „pasionat” şi iubea câinii ca şi cum unii
iubesc oamenii. Era o mogâldeaţă
la vârsta la care copiii se mai joacă
cu maşinuţe şi roboţi, nu avea încă
8 ani, atunci când a plimbat primul
câine în ringul de concurs. Era prima
sa participare la o expoziţie din postura de handler. O istorie prea scur tă pentru handlerul Adrien Ferry,
plecat dintre noi la doar 21 de ani,
după ce a participat la World Dog
Show 2013. Modul în care hazardul
a ales ca el să plece „într-un Rai al
câinilor”, s-a spus, a fost cauzat de
iubirea sa pentru prietenii săi necuvântători.

O ştire scurtă despre
sacrificiul suprem
... 17 mai 2013. De abia se
încheiase World Dog Show, ecourile
de la Budapesta nu se stinseseră.
Câteva agenţii de presă europene
anunţă sec: „Adrien Ferry, un handler din Franța, a murit în drum spre
casă, la reîntoarcerea de la World
Dog Show, într-un accident rutier petrecut în Slovenia”. „A primit un telefon de la un prieten de-al său care,
la rândul său, era blocat în trafic,
iar Adrien s-a dus să-l ajute. Conducea camioneta în care avea cuştile
cu câinii cu care a participat la expoziţie şi a adormit la volan. Era
foarte obosit”, a explicat ulterior Dominique Ferry, tatăl său.
Accidentul s-a produs pe A1,
între Ljubliana şi Maribor (Slovenia),
în jurul orei 3 dimineaţa. În maşina
lui Ferry erau 22 de câini. Din nefe6

ricire, maşina lui s-a ciocnit puternic
de un camion şi s-a răsturnat. Un
câine a murit pe loc, iar ceilalţi au
fugit speriaţi care-ncotro, cuştile fiind deteriorate. Adrien a supravieţuit
accidentului, însă a fugit pe autostradă pentru a-şi salva câinii care,
speriaţi, erau din ce în ce mai greu
de evitat de maşinile din trafic. A
fost lovit puternic de o maşină şi a
murit. Şoferul a declarat că pur şi
simplu nu l-a văzut, că i-a sărit în
faţă în încercarea de a prinde un
câine speriat şi a-l salva înainte ca
acesta să intre pe altă bandă. O

parte din câini au fost capturaţi şi
duşi în Maribor. La scurt timp de la
tragedie, prietenii lui Ferry anunţau
că lipseau trei câini (din rasele Beagle, Border Collie şi Miniature Collie). O întreagă comunitate s-a mobilizat. Ultimele mele informaţii erau
că doi dintre câinii dispăruţi au fost
găsiţi. Câinele pentru care Adrien
Ferry s-a năpustit în faţa maşinii,
fără să-i pese de nimic altceva, a
supravieţuit. Adrien a murit pe loc.
Funeraliile au avut loc într-o zi de
vineri, în 24 mai. Adrien Ferry a fost
înmormântat în cimitirul bisericii din
septembrie - octombrie 2013

San Juan, lângă bunicii săi.

Cine a fost Adrien Ferry
Adrien Ferry s-a născut în
Saint Juan, un sătuc cu nici 200 de
locuitori, situat la 26 de kilometri
de Besançon (regiunea FrancheComté). Deşi părinţii săi, Dominique
şi Josiane, erau crescători de Ciobănesc German, el şi-a fondat o
canisă de Whippet, Glory's Dogs, iar
sloganul său era „Dragoste, pasiune, selecţie”. Avea şase exemplare
- primul Whippet, Troubadour de la
Romance des Damoiseaux, l-a avut
în 2002, pe când avea 10 ani. Visul
său a fost să devină handler profesionist, pentru a putea arăta tuturor
caracterul deosebit al câinilor. De-a
lungul scurtei sale cariere a călătorit
mult cu câinii săi, ajungând până în
Gibraltar, însă a dorit să-şi împărtă• Nu ştiu dacă peste un an sau doi
îşi vor mai aminti atât de mulţi de
numele francezului Adrien Ferry,
însă sunt sigur că prea puţini îşi vor
permite să uite sacrificiul suprem
pe care acesta l-a făcut pentru
„nişte câini”. Şi cred că va rămâne
în memoria publică drept „Cel care
şi-a dat viaţa pentru câinii săi”.
şească cunoştinţele sale şi copiilor,
pe care-i încuraja să devină handleri. De aceea, în primăvara anului
2008 a pus bazele unui forum pentru tinerii handleri, în care dădea
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sfaturi despre pregătirea câinelui
înainte de concursuri, tehnici de manipulare a câinelui, moduri de prezentare în ring etc. Unul dintre tinerii
handleri francezi, Adrien Baugiraud
(14 ani), „un grand passionné des
expositions canines”, a devenit handler, participă deocamdată la competiţiile dedicate juniorilor, şi un pasionat de rasa Whippet, „cette
fabuleuse race”, datorită lui Adrien
Ferry, după cum a afirmat. E doar
un exemplu.

In memoriam
Modul în care Adrien Ferry s-a
sacrificat fără să clipească pentru
câinii săi a determinat mai multe
asociaţii chinologice să dedice evenimentele din luna iunie memoriei

tânărului handler francez. Ciprioţii
au dat numele „Adrien Ferry” trofeului pe care l-au oferit la categoria
Junior Handling de la CACIB-ul „Antreas Orinos”, spaniolii au dedicat
în memoria sa expoziţia internaţională de la Medina Pomar, românii
au organizat, în cadrul Euro Black
Sea Cup, „Memorialul Adrien Ferry”,
iar chinologii francezi au participat
la campionatul de la Marseille având banderole negre pe braţe.
Nu ştiu dacă peste un an sau
doi îşi vor mai aminti atât de mulţi
de numele francezului Adrien Ferry,
însă sunt sigur că prea puţini îşi vor
permite să uite sacrificiul suprem
pe care acesta l-a făcut pentru
„nişte câini”. Şi cred că va rămâne
în memoria publică drept „Cel care
şi-a dat viaţa pentru câinii săi”.
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2 x CACIB

Yarik, un „rus” la Marea Neagră

• Mopsul Prederi Pag Eralash Shou Man, de două ori BIS la Constanţa
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

C

u un pedigree excelent
pe linie paternă (atât
tatăl, cât şi bunicul Mister Plash Self - şi străbunicul Seraphin du Cottage de Sherwood,
născut în Franţa - fiind mari campioni ai Rusiei), miniaturalul Prederi
Pag Eralash Shou Man, în vârstă de
doar doi ani şi jumătate, a câştigat
titlurile supreme ale celor două
CACIB-uri organizate de Asociaţia
Chinologică Metropolitană Bucureşti
în Constanţa, în 22 şi 23 iunie 2013.
Acest Mops vine din canisa Han's
Union din Polevskoi (regiunea Sverdlovsk - Rusia, situat la aproximativ
30 de kilometri sud-vest de Ekaterinburg) şi este deţinut de Valery Kunitsyn şi Marina Loshkareva, doi
împătimiţi experimentaţi - până
acum, au adunat peste 1.000 de
prezenţe la expoziţiile canine din Europa şi America de Sud, precum şi
numeroase distincţii pentru cele
zece exemplare de Mops din canisă.
De altfel, câştigătorii etapei din România a Euro Black Sea Cup 2013
şi-au făcut o tradiţie din participarea
la această competiţie, deşi este una
care, pentru ei, este extrem de solicitantă, fiind „legată” de Black Sea

8

Winner Show din Varna (Bulgaria),
unde se organizează expoziţii-concurs în 24 iunie, 26 iunie şi 3 iulie.

Câştigătorul
Desemnat în 2012 „cel mai
bun Pug din Rusia”, Prederi Pag Eralash Shou Man „Yarik” s-a născut
în canisa Dobryi Duh din Ekaterinburg, la 17 februarie 2011 (tatăl său
este Dobry Duh Han, mama sa - Dobry Duh Patricianа), însă are deja
peste 100 de participări la concursurile canine, fiind desemnat BIS
încă de pe vremea când concura la
categoria Junior - în România a câştigat în aprilie anul trecut acest titlu
la CACIB Slobozia, iar în iulie 2012
participa deja în competiţiile Open,
câştigând Grupa IX FCI la Constanţa).
Yarik vine din Polevskoi, un
orăşel de 64.000 de locuitori careşi bazează economia pe producţia
de cupru (în zonă există multe mine
de cupru şi un mare combinat siderurgic) şi care este situat în apropierea râului Chusovaya, ce întretaie
munţii Urali. E adevărat însă că la
ritmicitatea cu care este dus la concursuri îşi petrece puţin timp pe
acasă. A devenit campion în 13 ţări
(Rusia, Azerbaidjan, Uzbekistan,
Georgia, Moldova, România, Bulga-

ria, Cipru, Turcia, Serbia, Macedonia, Cehia şi Filipine), o performanţă
remarcabilă!
În prima zi, Yarik s-a impus
pentru titlul Best In Show (BIS) în
faţa altor doi „pitici”, tot din Rusia:
Pomeranianul Bravo's All Or Nothing
(situat pe 2) şi Teckelul Picollo Teckel All Is Love (vicecampion la Euro
Dog Show 2012, desfăşurat în Bucureşti), clasat pe 3. Nici în cea de-a
doua zi n-a lăsat şanse altuia, devansându-i pe Ciobănescul de Berna Majestik Diamond Cheroki „Cherry” (Rusia) şi Pomeranianul Bravo's,
situat de această dată pe un merituos loc 3.
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Alţi câştigători
Grupa specială pentru desemnarea Celui mai frumos ciobănesc românesc i-a revenit în prima
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zi Mioriticului Iordan De Gotcă (proprietar Constantin Gotcă), urmat de
Carpatinul lui Cătălin Ionete - Khan
de Baltag - şi de Găman de Plai
Bărgăuan, un impresionant Ciobănesc Românesc de Bucovina (proprietar Adrian Bedreagă). Ziua a
doua a modificat podiumul, Khan
fiind tot pe locul II, Iordan coborând
pe III (dar câştigând Grupa I FCI!),
iar pe cea mai înaltă treaptă a podiumului „româneştilor” fiind urcat
Siminoc De Plai Vrâncean (rasa
Ciobănesc Românesc de Bucovina,
proprietar Macovei Stroe).
Semnalăm cu satisfacţia care
ţine loc de argument pentru viitorul
chinologiei româneşti şi prezenţele
a două junioare, Noche (o Staffy
născută în canisa lui Czintos Levente şi deţinută de Oana Marinescu, care la un an este deja campioană de juniori a României) câştigătoare a categoriei Junior în
prima zi şi a Grupei III FCI în cea dea doua zi - şi Larra (din rasa Cane
Corso Italiano, care de Crăciun va
împlini 2 ani, fiind născută într-o

canisă relativ tânără, înfiinţată în
anul 2009 de Alain Dăescu), câştigătoarea categoriei Junior din cea
de-a doua zi. De asemenea, un ochi
păstrat vigilent pentru viitoarele
apariţii în show-uri a extrem de
promiţătorului Weimaraner Felix
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© Ligia Eftimescu

(proprietari Alina Tintorescu şi Dan
Suciu), născut la începutul acestui
an şi cumpărat din prestigioasa canisă a polonezei Dorota Mikus-Koralewska - Alina Tintorescu n-a ris-
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cat, mergând pe mâna aceleiaşi
canise de unde a cumpărat-o în
anul 2011 pe Ginny Atria Cordis,
care a devenit campioană de juniori
a României şi Moldovei.

Competiţia
Evenimentul organizat de
Asociaţia Chinologică Metropolitană
Bucureşti în 22-23 iunie 2013, la
Pavilionul Expoziţional din Constanţa (dublu CACIB, dublu Club
Show - terrieri şi teckeli - şi Memorialul „Adrien Ferry”), a beneficiat de
o prezenţă numeroasă (700 de înscrişi în cele două zile), competitorii
venind din 12 ţări: fostele ţări sovietice (Rusia, Ucraina, Kazahstan,
Moldova, Letonia), ţările nordice
(Norvegia, Finlanda, Danemarca),
SUA, Germania, Bulgaria şi România. Au fost exemplare din aproximativ 100 de rase (aproape o treime din cele recunoscute de FCI),
ceea ce a presupus un corp de arbitri din cinci ţări (Portugalia, Ungaria, Filipine, Spania şi România)
şi mulţi voluntari în echipa organizatorilor. A ieşit foarte bine, susţineau după finalul evenimentului
mulţi competitori străini, ceea ce
era de aşteptat, de altfel, ţinând
cont de experienţa bucureştenilor
conduşi chiar de preşedintele Asociaţiei Chinologice Române, Cristian
Ştefănescu.
Doar o probă a seriozităţii organizatorilor: la doar câteva zile
după încheierea evenimentului din
acest an, a fost anunţată ediţia de
anul viitor, care se va desfăşura în
21 iunie (expoziţie de campionat) şi
22 iunie 2014 (Open România), şi
punerea la dispoziţia celor interesaţi
a buletinelor de înscriere. După
competiţia din Constanţa, o parte
dintre valoroşii competitori s-au mutat pe celălalt mal al Mării Negre, în
Bulgaria, pentru Black Sea Winner
Show.
septembrie - octombrie 2013

BRIT ESTE UNICA HRANĂ PREMIUM PENTRU CÂINI ,
CONCEPUTĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE GREUTATE
ȘI TOATE ETAPELE DE VÂRSTĂ
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CACIB

Kelly, învingătoare absolută la Ploieşti

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

P

are o reîncarnare a străbunicii ei pe linie maternă, dar şi paternă. Da,
aţi citit corect, nu e nicio greşeală.
Save My Life Happyness De Casa
Braty, „Kelly” pe numele de pet, o
tânără reprezentantă a rasei Whippet, are o singură străbunică - fapt
mai puţin comun -, „belgianca” Boxing Helena's Coral Gem „Bella”, ulterior cumpărată de lituanianca
Asta Simonelyte, fiind folosită atât
la monta pentru obţinerea bunicii,
cât şi a bunicului celei care a câş-

© Andreea Stoica
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tigat titlul suprem la CACIB Ploieşti
2013. Sigur, la vremea aceea nu se
ştia că una dintre descendentele ei
va ajunge atât de sus.

Desfăşurarea
În prima duminică a lui Cuptor, 7 iulie, la Bucov (jud. Prahova),
a fost luptă mare în concursurile pe
grupe ale CACIB-ului anual organizat
de ploieşteni. La categoria naţională, Cel Mai Bun Ciobănesc Românesc, s-a impus un Bucovinean,
Brăduţ (al lui Chiriac Vasilache din
Măicăneşti - Vrancea, care a dominat şi categoria Perechi, unde i-a

alăturat-o lui Brăduţ pe Andra, alt
component al canisei De Ţara Vrancei). De altfel, acest Bucovinean s-a
clasat pe locul III şi în Grupa III FCI,
devansat doar de Dobermann-ul Ed
Hardy (proprietar Romeo Aronescu)
şi de o femelă din rasa Cane Corso,
Lara (proprietar Alain Dăescu). În
fine, podiumul ciobăneştilor româneşti a fost completat cu Ursoaica
de Predeal (Corbul lui Sebastian Fleşieru) şi Mioriticul Iordan de Gotcă
(proprietar fostul poliţist braşovean
Constantin Gotcă), câştigătorul Clasei Open la Expoziţia de Club din
primăvara acestui an de la Satu
Mare.
Atragem atenţia şi asupra unei tinere femele din rasa Ciobănesc German (varietatea cu păr
scurt), Romano Runa (proprietar bucureşteanul Sorin Dragomir), învingătoare în Grupa Junior, clasată
pe locul II în Grupa I FCI şi în competiţia Supreme BIS, un câine care
a depăşit de mult stadiul de promisiune, urmând să-şi concretizeze
valoarea în competiţiile campionilor.
Succes şi pentru reprezentanţii rasei Amstaff, aceştia reuşind
să câştige categoria Grup de Creşseptembrie - octombrie 2013

tere, prin cei cinci reprezentanţi ai
canisei Proud Indian (a lui Cristian
Pleşca - un exemplar al acestuia,
Praetorian Staff Opium for Proud Indian, s-a clasat pe III la categoria
Puppy), dar şi un loc III în grupă,
prin Crazy Criss Puma from Pureclass (proprietari Lukacs Ferenc şi
Popa Cristina).
Dar să revenim la câştigătoarea titlului suprem: Kelly, produsul
canisei De Casa Braty (care aparţine
lui Adriana Brătianu şi Dan Arsenie).

Câştigătoarea
Kelly a rezultat dintr-o montă
gândită exclusiv de Adriana Brătianu: un fost campion al României,
Charming Style de Casa Braty „Eliot”
- un mascul născut în urmă cu patru
ani şi jumătate în canisa ei şi deţinut de Nicolae Moldovan -, şi campioana Ciprului şi României, Boxing
Helena's Hi Sunshine „Saby”, o
femelă în vârstă de cinci ani, cumpărată de Brătianu de la canisa belgianului Bart Scheerens.

© David King of Bulls
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© Golden Swan

Kelly s-a născut în 10 ianuarie
2012 şi la vârsta de un an şi jumătate a depăşit stadiul de promisiune, înregistrând rezultate ascendente. În urmă cu un an, la CACIB
Constanţa, s-a situat pe locul II la

categoria Puppy, la finalul anului trecut, la CACIB Craiova, concura deja
la categoria Junior şi primea titlul
Best of Breed (BOB), iar anul acesta,
la CACIB Slobozia şi-a câştigat grupa
(BOG X). Aşa că iubitorii acestei rase
de ogari, care aşteptau cu sufletul
la gură să semnaleze prima victorie
absolută a lui Kelly la o expoziţie internaţională, şi-au văzut îndeplinită
speranţa şi prognoza în 7 iulie
2013, la Ploieşti (a fost condusă în
ring de handlerul Ambrus Botond),
unde a câştigat titlul Supreme BIS cu o zi înainte a făcut demersurile
pentru punerea în practică a anticipărilor, câştigând Grupa X şi Best In
Show la CAC, iar în ziua „internaţionalelor” a câştigat grupa şi BIS.
După ce, pentru a fi declarată
Best In Show (BIS), Kelly i-a întrecut
pe Asad (Dream Light Eracon Legend - un Staffordshire Bull Terrier
care şi-a adjudecat Grupa III FCI) şi
Ed Hardy di Caresi Nice (un Dobermann născut în Ungaria, descendent al campionului mondial din
2008 Zordan Zewi del Citone, campion de club în 2013 şi acum câştigător al Grupei II FCI), în competiţia
pentru titlul Supreme BIS, conform
deciziei arbitrului Petru Muntean
(vicepreşedinte AChR), Kelly le-a devansat pe alte două merituoase finaliste: Romano Runa (o femelă de
13

Ciobănesc German cu păr scurt,
învingătoare la categoria Junior) şi
frumoasa Samoyed Winter Blizzard
Behave Yourself (câştigătoare la categoria Puppy). Pentru titlul Supreme
Best In Show s-au calificat câştigătorii categoriilor Baby, Puppy, Veteran, Junior şi BIS din cele două zile
(6 iulie - CAC şi 7 iulie – CACIB).

Organizarea
În Prahova, ediţia precedentă
a expoziţiei canine internaţionale s-a
desfăşurat la începutul lunii octombrie 2012, în cadrul „Euromania”,
conceput de AChR ca un şir de expoziţii internaţionale care a precedat Euro Dog Show 2012. Acum,
asociaţia chinologică a judeţului
Prahova, „Semper Fidelis” (preşedinte Marian Drăgănescu), a reuşit
să depăşească inclusiv dificultăţile
generate de vreme (competiţia s-a
desfăşurat în aer liber şi a plouat în
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© Casa Braty

ambele zile) şi a organizat excelent
dublul eveniment (CAC & CACIB)
desfăşurat sub titulatura „Păzitorii
Porţii Vinului” - calificativul nu este
doar personal, fiind întărit de mulţi
dintre participanţi.
În 6 iulie, în cele cinci ringuri
organizate în Parcul Memorial „Constantin Stere” din comuna Bucov
(situată într-o zonă viticolă de pe
malul stâng al râului Teleajen, la
nord-est de Ploiești, pe fosta moşie
a Anei Radovici, ulterior Stere) au

„defilat” 389 de câini, iar expoziţia
internaţională a avut 405 câini
înscrişi în competiţie. Au arbitrat
cinci arbitri (toţi din România): Cristian Vântu, Papp Vasile Carol, Lokodi
Csaba Zsolt, Petru Muntean şi Andreea Csatari. Au participat şi exemplare din două rase încă neomologate FCI, tradiţionalul Ciobănesc
Românesc Corb şi mastifful african
Boerboel (în ringul 4, printre câinii
din Grupa I şi II, unde a arbitrat Andreea Csatari).

septembrie - octombrie 2013

RICIU

Ţeposul african,

Prezentatoarea
ediţiei de weekend a Ştirilor
Kanal D îşi împarte apartamentul cu două animale de
companie care... nu se prea
suportă. Însă Bianca Ioniţă
le iubeşte la fel de mult şi,
ca să nu iasă scântei între
Unu (un Bulldog Francez) şi
Riciu (un Arici African Pitic),
l-a izolat pe „ţepos”. Nu vă
gândiţi că Riciu este oropsit
în casa frumoasei blonde,
pentru că duce o viaţă de
lux, fiind „proprietarul” a
două căsuţe. În exclusivitate pentru cititorii revistei
„Petzoom”, Bianca Ioniţă a
povestit despre convieţuirea cu Unu şi Riciu.

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

iciu era destinat pentru un
cadou, dar
pentru că ne-a plăcut foarte
mult de el, am decis împreună
cu iubitul meu să îl păstrăm.
Acum face parte din familie.
Practic, nu concepem viaţa
noastră de familie fără el.”

mult ce nume să-i dăm, dar parcă
niciunul nu suna ok în afară de
„Riciu”.

Bianca, ai un animal de companie atipic. Când şi cum ai ajuns
stăpâna unui arici?
Da, ariciul este un animal de
companie atipic, cel puţin având în
vedere că locuiesc la bloc, într-un
apartament. Am ajuns proprietara
unui Arici African Pitic (Atelerix albiventris) din întâmplare. El era destinat pentru un cadou şi, până la
urmă, pentru că ne-a plăcut foarte
mult de el, eu şi iubitul meu am decis să îl păstrăm. Acum face parte
din familie. Practic, nu concepem
viaţa noastră de familie fără el.

Cât spaţiu i-ai pus la dispoziţie şi cum l-ai amenajat pentru
ca noul membru al familiei să se
simtă confortabil?
Am fost împreună cu prietenul meu la un magazin cu toate
cele necesare pentru construcţii şi
am cumpărat totul pentru a-i ridica
un lounge de 70x70 cm, cu două
căsuţe şi destul spaţiu pentru turele
lui de noapte.

Cum îl cheamă pe companionul tău?
Riciu-ariciu. Ne-am gândit

De obicei, aricii sunt activi
noaptea, dar Riciu în ce momente îşi
face simţită prezenţa în casă?
Da, într-adevăr, este un animal nocturn şi foarte activ după ce
se lasă seara. Ziua, în schimb, doarme nonstop!

Te-ai încumetat să te joci cu
el? Cum a reacţionat?
În lounge-ul pe care i l-am
amenajat are o chestie din lemn, pe
care se poate căţăra. Da, ne jucăm
cu el câteodată, adică îl luăm în
mâini, îl lăsăm pe jos, doar că tre-

PROPRIETAR. Riciu se simte excelent în locuinţa
vedetei de la Kanal D
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EGALI. Chiar dacă Unu şi Riciu nu sunt compatibili, Bianca Ioniţă îi iubeşte la fel de mult
buie să fim agili, pentru că este un
animal de companie foarte rapid.
În ce constă hrana lui şi cât
de lacom este?
Ariciul mănâncă hrană uscată de pisici, mâncare umedă de pisici
şi este un iubitor de... legume. Dar
delicatesa majoră este mărul, e înnebunit după el! Este şi foarte lacom. Când primeşte mâncarea, în
doar câteva minute a savurat-o, aproape fără să respire.
Aricii au nevoie să facă mişcare. I-ai cumpărat bile speciale pentru a alerga pe ele sau îl eliberezi, din
când în când, prin casă?
În lounge-ul lui are loc să
alerge destul şi noaptea asta face:
dă multe ture prin fân - îl auzim de
fiecare dată. În petshop-urile din România nu am găsit niciun fel de jucării pentru arici, probabil că la
următoarea deplasare în afara ţării o
să opresc şi într-un magazin de animale, să văd dacă găsesc ceva pentru el.
Până acum ţi-a produs stricăciuni?
Nu, slavă Domnului! Nu ne-a
ros niciun obiect din casă.
Ariciul este un animal greu
de întreţinut?
În concluzie, nu este un ani18

mal greu de întreţinut. Fânul în care
stă el trebuie schimbat o dată pe
săptămână, apă trebuie să aibă în
permanenţă şi mâncare doar seara.
Şi o dată pe lună trebuie spălat. Este
foarte simplu de îngrijit, însă singura
„greutate” constă în faptul că nu
prea poţi să te joci cu el şi... nu-l poţi
lua la plimbare.
Însă Riciu nu e singurul tău
animal de companie, ai şi un câine.
Care e relaţia lor?
S-au intersectat, dar... nu
prea se adoră. Nu putem să-l lăsam
pe Riciu prin casă din cauza câinelui,
Unu (este un Bulldog Francez). De
fiecare dată când ştie că ariciul este
prin preajmă, se agită. Întâlnirile dintre cei doi sunt aproape imposibil de
stăpânit. Deci e nebunie! De fiecare
dată când ştie că ariciul e prin zonă,
iese scandal.
Ce tabieturi are Unu şi cât
timp petreci alături de el?
Tabietul lui principal este
somnul :). În rest, tot timpul este cu
mine, practic îmi petrec timpul în
compania lui.
casă?

I-ai fixat vreo restricţie în

Nu are restricţii, toată casa
este locul lui, poate să facă orice. Am
noroc că până în acest moment nu
şi-a manifestat niciodată agresivi-

tatea pe obiectele din casă. De multe
ori nici nu-i simt prezenţa, se ascunde pe sub masă, după fotolii şi
doarme. Doar când era pui, avea
vreo trei luni şi era în perioada de
schimbare a dinţilor, i-au plăcut tocurile din lemn de la o pereche de
pantofi şi s-a bucurat. În rest, nu a
stricat nimic, nu a ros nimic, este
paşnic.
Îl pedepseşti atunci când
face boacăne? La ce strategii apelezi?
Da, de mic îl pedepsesc cu
ziarul făcut sul şi acum ştie de frică.
Îl trimit imediat la locul lui, dacă
greşeşte.
Alimentaţia lui?
Mănâncă numai mâncare
pentru câini, atât umedă, cât şi
uscată. Din când în când îi mai fac
un orez în alb şi cam atât. Nu face
mofturi la mâncare, asta pentru că
aşa l-am obişnuit de mic. Nu se
milogeşte niciodată când suntem noi
la masă ca să primească şi el ceva.
Ştie că are voie să mănânce hrana
lui şi atât.
De cine este mai ataşat
câinele: de tine sau de prietenul tău?
Evident de mine, pentru că
inima mea a simţit-o prima atunci
când avea o lună şi era la mine în
braţe.
septembrie - octombrie 2013

ACŢIUNE UMANITARĂ

P

Au nevoie urgentă de ajutor!

ovestea e simplă, însă
din păcate tristă şi
poate deveni tragică,
dacă dumneavoastră, iubitori de
animale şi oameni cu suﬂet mare,
nu interveniţi. Vă cerem ajutorul
pentru a salva cinci câini adulţi şi
nouă pui de trauma de a ﬁ luaţi din
curtea stăpânei lor, din păcate o
persoană fără posibilităţi materiale,
şi duşi la un centru supraaglomerat
din Buzău.
Adriana Munjiu locuieşte în
satul Sârbeşti (comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău), pe strada Principală, la numărul 111. Pentru a-şi
salva animalele trebuie să le construiască un padoc. Stă împreună
cu mama ei, bolnavă de diabet, iar
construcţia padocului îi depăşeşte
posibilităţile ﬁnanciare. „O lună ne-a

adus mâncare o asociaţie de protecţie a animalelor din Buzău, apoi
n-au mai venit... Nu ştiu, poate au
fost inﬂuenţaţi de sătenii care ne
şicanează pentru a renunţa la câini.
Vor să-i omorâm sau să-i ducem de
acasă. Luna aceasta, împreună cu
mama ne gândeam să nu mai cumpărăm medicamentele dânsei pentru a putea să le cumpărăm mâncare
câinilor... Situaţia e disperată, în
Buzău nu sunt locuri de muncă. Oameni fără suﬂet au reclamat peste
tot că aceşti câini ai noştri sunt agresivi, inventând tot felul de poveşti. E drept, gardul casei e şubred
- chiar dacă am avea cu ce, ne-ar ﬁ
greu să-l reparăm, suntem doar
două femei -, iar câinii mai ies pe
uliţă, însă nu sunt agresivi. Am fost
şi amendaţi de poliţiştii locali... iar

cei de la Protecţia Animalelor ne-au
pus în vedere să construim padocul. Practic, avem nevoie de o plasă
de sârmă, nişte ţeavă pe post de
stâlpi, un material cu care să facem
acoperişul şi ceva de pus pe sol. Eu
am socotit că ar ﬁ suﬁcient un padoc de 13 metri lungime, 3 metri lăţime şi 1,5 metri înălţime. Nu ne
pricepem să calculăm materialele
de construcţie necesare, dar poate
găsiţi pe cineva cu suﬂet care să ne
ajute”, a spus Adriana Munjiu (tel.
0741.110.643). Noi am făcut acest
demers, convinşi că printre dumneavoastră, cititorii revistei „Petzoom”, există persoane care pot şi
vor să le ajute pe cele două femei
să-şi păstreze câinii (puteţi cere detalii suplimentare la adresa noastră
de e-mail: redactie@petzoom.ro).

OFERTĂ SPECIALĂ
• comandă acum un ABONAMENT pe un an la
PETZOOM - revista companionilor cu personalitate - şi plăteşti doar
Avantaje:
• primeşti acasă cele şase reviste care apar pe durata a 12 luni
• taxele poştale sunt achitate de editor
• chiar dacă preţul revistei creşte pe parcursul
anului în care eşti abonat, preţul abonamentului rămâne acelaşi
• ai certitudinea accesului la cea mai spectaculoasă şi complexă revistă de proﬁl,
singura care prezintă în detaliu
toate competiţiile de tip CACIB
desfăşurate în România, precum
şi Euro Dog Show şi World Dog
Show
• este singura revistă
care prezintă informaţii despre companioni din toate
categoriile (câini, pisici, peşti,
păsări decorative, reptile, insecte, animale mici)
• ai acces la
informaţii de specialitate despre nutriţie,
menţinerea
sănătăţii şi socializarea corectă a aseptembrie - octombrie 2013

53,4 lei

nimalului tău de companie
• citeşti reportaje şi poveşti adevărate despre cei
mai spectaculoşi companioni, precum şi interviuri în
exclusivitate cu vedete despre animalele lor de companie
• ai acces sigur la toate concursurile organizate de
revista „Petzoom” şi partenerii ei
Te abonezi simplu:
•plăteşti 53,4 lei în contul bancar
al SC MARAVET SRL (editorul revistei
„Petzoom”) cu nr. RO43 RZBR 0000
0600 0487 2899, deschis la
Raiffeisen Bank
• trimiţi pe adresa de email redactie@petzoom.ro numele,
prenumele,
adresa completă,
numărul de telefon şi
numărul documentului de plată
• începând cu primul
număr care apare după efectuarea plăţii,
primeşti acasă
revista
PETZOOM.
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AFFENPINSCHER

Câinele cu faţă
de maimuţă
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

U

na dintre cele mai vechi
rase de terrier, prezentată în picturile flamande de secol XV, dar atestată documentar doar la începutul secolului
al XVII-lea, este Affenpinscher. Un
exemplar de Affenpinscher apare în
prim-planul lucrării marelui pictor
impresionist francez Pierre-Auguste
Renoir „Le déjeuner des canotiers”,
datată în 1880-1881, alintat de o
demoazelă, blondă, îmbujorată şi
„împălăriată”, pentru care a pozat
iubita sa, croitoreasa Aline Charigot,
fiica unui producător de vin din Essoyes (un mic sat din provincia Champagne), cea cu care Renoir avea să
se căsătorească în anul 1890. Dar
să revenim la câini...
Aceşti câini sunt consideraţi
strămoşii altor două rase de „comici
cu faţă de maimuţă”: Griffon Bruxellois (sau Griffonul Belgian - unii
semnatari din presa specializată
sunt convinşi, eronat, că acestea
reprezintă... două rase distincte) şi
Miniature Schnauzer. Există supoziţia unor istorici ai chinologiei belgiene că iniţial Affenpinscher exista
în două varietăţi, una având talie
medie (care ar fi dispărut), iar cea-

laltă fiind pitică. Cert este că acest
pitic (nici măcar la maturitate nu
ajung la 30 de centimetri şi cântăresc aproximativ 3,5 kilograme),
este o rasă mai puţin populară, în
pofida expresiei sale de maimuţică
veşnic pusă pe şotii (de altfel, numele rasei vine din germanul ”Affen”, care înseamnă maimuţă) - în
România, de pildă, nu există nicio
canisă de Affenpinscher.
În Europa, culoarea sa este
aproape întotdeauna neagră, deşi
este permisă şi o glazurare uşoară
de gri, însă în America de Nord standardul coloristic este mai permisiv,
admiţând mai multe nuanţe (negru,
argintiu, negru şi tan, roşu şi belge
- un amestec de fire de păr roşu,
alb şi negru).

Scurtă istorie a rasei
Iniţial, Affenpinscher-ii şi-au
demonstrat utilitatea ca abili vânători de şoareci şi chiar şobolani, fiind
crescuţi de fermierii germani pe
lângă hambare, şoproane sau graj20

duri. În secolul al XIX-lea, au devenit
câini de show, fiind prezentaţi sub
această denumire la o expoziţie
chinologică din Germania din anul
1889, iar în 1905, Richard Strebel
a inclus rasa în reprezentările sale
picturale ale raselor canine originare din Germania, reunite în cartea
„Die Deutschen Hünde”. Primul club
a fost fondat în 1895, în Köln.
În perioada 1920-1930, micii
câini-maimuţă au dobândit o tristă
notorietate, fiind prezentaţi în aproape toate spectacolele de circ şi cabaret din Europa. Văzut în perioada
interbelică ca o jucărie „must have”
(pe atunci se spunea „bon ton”) a
intrat în atenţia tuturor madamelor
din lumea bună. Un exemplar de Affenpinscher a avut chiar şi tânăra
multimilionară Evalyn Walsh McLean,
moştenitoarea imperiului minier
creat de fostul imigrant irlandez
Thomas Walsh, cunoscută pentru
că a fost ultima proprietară privată
a celebrei pietre preţioase Hope
Diamond (Diamantul Speranţei), dar
şi a diamantului Star of the East.
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A intrat în joc
Deşi niciun Affenpinscher nu
a câştigat titlul Best In Show la
Crufts sau World Dog Show, rasa a
intrat în atenţia competiţiilor canine
datorită lui Joe, pe numele de pedigree Banana Joe V Tani Kazari, care
în acest an, condus în ring de handlerul Ernesto Lara, a câştigat BIS la
prestigiosul Westminster Kennel
Club Dog Show, la Madison Square
Garden din New York, cel mai vechi
concurs de gen din lume - se organizează începând din 8 mai 1877
şi este a doua cea mai veche competiţie din SUA, după cursa de cai
Kentucky Derby (1875). Co-proprietara lui Joe, Mieke Cooijmans (Olanda) - cealaltă co-proprietară este
Zoila Tina Truesdale (SUA) -, susţine
că acesta e atât de inteligent, încât
înţelege comenzi în patru limbi:
germană, olandeză, spaniolă şi
engleză.
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Temperament
Aceşti câini sunt inteligenţi,
curioşi, amuzanţi (mai era nevoie
să amintesc?), însă sunt foarte încăpăţânaţi, de aceea au nevoie de
antrenare şi socializare. Din fericire,

sunt dornici să înveţe şi să le arate
stăpânilor noile tehnici. Nu o fac
însă dezinteresaţi, le place să fie
lăudaţi şi să primească recompense
(în joc sau alimente - atenţie!, e predispus la îngrăşare, deşi e agil şi se
mişcă mult). Deşi vrea să-şi demonstreze curajul atacând câini de talie
mare (trebuie temperat pentru a nu
vedea în orice lucru mare o ameninţare la adresa sa), pot fi concurenţi importanţi în competiţii de tip
Obedience (cu un dresaj adecvat şi
un stăpân care să ştie să-i tempereze elanul de câine de circ) şi Agility. E recomandat şi în zooterapie în fond, cine nu s-ar binedispune
când l-ar vedea umblând pe picioarele din spate sau încruntându-se
ca... Groucho Marx? Totuşi, nu este
recomandat caselor cu copii. E teritorial, mereu în alertă, iar în lipsa
socializării nu ezită să muşte atunci
când consideră că este provocat.
Însă Affen sunt nişte... personaje, iar
astea fac parte din repertoriul său.
Aşa că merită luat în considerare
dacă sunteţi interesat de un câine
mic, care se bucură de vacanţe, care este un paznic extrem de vocal şi care
vă va face întotdeauna să râdeţi. O
să fiu sincer cu voi. Dacă nu aveţi
câine şi vă doriţi unul mic, nu vă
luaţi un Affen, o să sfârşiţi prin a
avea doi! E o avertizare a celor care
au şi care spun că „maimuţele”
astea sunt atât de fermecătoare
încât au descoperit că... „n-ai cum
să ai doar unul, nu rezişti!”.
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BERGER PICARD

Vagabondul
boem din
Calais
de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

U

na dintre cele mai vechi
rase de ciobăneşti francezi, Berger Picard a
fost la un pas de extincţie după
Primul Război Mondial, însă, din fericire, a fost salvat şi astăzi ne mai
putem bucura de încă un câine extraordinar (deşi mai există doar
aproximativ 6.000 de exemplare în
întreaga lume).
Pentru cinefili, un remember
vizual: acest ciobănesc ancestral
ciufulit şi de talie medie a fost personajul principal al filmului „Because of Winn-Dixie” (2005) - e despre o fetiţă care a fost părăsită de
mama ei atunci când avea 3 ani şi
care, şapte ani mai târziu, adoptă
un câine pe care îl găsise în parcarea unui supermarket local (ulterior, câinele e botezat după denumirea magazinului respectiv). În
fapt, rolul simpaticului „actor” a fost
„interpretat” de patru exemplare de
Berger Picard, aduse din Franţa,
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pentru că în acel an nu exista nici
un câine din această rasă pe teritoriul SUA. Deşi iniţial a încercat să
găsească un maidanez pentru a interpreta rolul lui Winn-Dixie, regizorul
Wayne Wang a ales să filmeze cu
mai multe exemplare din această
rară rasă de câini din nordul Franţei.
Decizia s-a bazat pe faptul că protocolul dintre producătorii de la Hollywood şi asociaţiile de protecţie a animalelor prevede şi numărul de ore

• Bătrânii din
regiunea NordPas de Calais
susţin că aceşti
câini au fost
folosiţi de către
ciobanii din
perioada celui
de-al Doilea
Război Mondial
şi la traficul de
tutun spre
Belgia, acesta
fiind transportat noaptea, în
pungi din piele
de capră legate
de câini Picard
Berger şi ascunse în blana
lor cârlionţată
pentru a nu
atrage atenţia
germanilor.
maxim de „lucru” pentru acestea,
iar, pentru a putea termina filmul la
data programată, erau necesare mai
multe exemplare de câini care să
semene perfect. Aşa s-a ajuns la
ideea că trebuie să fie folosiţi câini
de rasă (mai uşor de găsit decât
„maidanezii” identici), iar rasa Berger
Picard a fost aleasă pentru că se
potrivea cel mai bine cu fotografia
câinelui de pe coperta cărţii după
care a fost scris scenariul filmului.
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Din punct de vedere chinologic, partea pozitivă post-filmări a
constat în faptul că de la cele patru
exemplare cumpărate din Franţa,
profitând şi de succesul filmului, s-a fondat prima canisă Berger Picard din
SUA, iar în anul 2006 a luat fiinţă
primul club american dedicat acestei rase.

Câinele lui Delome
Aceşti câini ciobăneşti provin
dintr-o regiune strategică a Franţei,
Nord-Pas de Calais, documente istorice consemnând prezenţa acestora încă din secolul al IX-lea, când
zona era sub controlul francilor americanii, mai catolici decât papa,
şi mai generoşi în informaţii hollywoodiene, avansează ca dată a consemnării rasei chiar secolul IV, în
timpul invaziei Galiei de către triburile celtice, însă puteţi pune informaţia pe seama dragostei pe care
le-o poartă „ciufuliţilor” după ce-au
vizionat filmul lui Wayne Wang.
Cea mai cunoscută reproducere artistică a unui Berger Picard
datează din secolul al XIX-lea şi se
află în proprietatea Stânii Naţionale
de la Rambouillet, fondată în 1784,
la ordinul regelui Louis al XVI-lea, şi
datorită căreia s-au conservat şi
dezvoltat rasele de oi Merinos Rambouillet şi Ile de France. În pictura
respectivă, şeful oierilor turmei
naţionale, Clément Delorme, este
portretizat în compania unui câine
extrem de asemănător cu Berger Picard de azi. Dacă aceasta este o

septembrie - octombrie 2013

presupunere, o certitudine este
ilustraţia din „Livre de chasse”
(1387), a lui Gaston Phoebus, care
a reprodus imaginea unui Berger Picard, incluzând rasa la capitolul
„Câini folosiţi în ferme”.
Cea mai pertinentă teorie
privind descendenţa sa susţine că
rasa are o origine comună cu
strămoşii Ciobănescului Belgian şi
ai Ciobănescului Olandez. De talie
medie (înălţime: 55-66 de centimetri, greutate: 30 de kilograme),
musculos (pare mai mult lung decât
înalt, aşa că răutăcioşii glumesc,
spunând că mai bine-l sari decât să-l
ocoleşti), cu urechile ridicate şi
blana ciufulită (cu aspect neglijent
de vagabond boem), cu părul gros
şi aspru, de nuanţele cafeniu sau
cenuşiu, Berger Picard nu pare un
câine de succes în spectacolele canine. Deşi este consemnată cu exactitate prima sa apariţie într-o
expoziţie chinologică, în 1863, în

Franţa, în cei 150 de ani de prezenţă (e drept, sporadică) în ringuri,
nu a devenit foarte popular, fiind
„acuzat” de un aspect... rustic.

Temperament şi întreţinere
Are personalitate, e energic,
protectiv, afectuos, dar e docil, loial
şi sensibil, deci poate fi dresat bine.
Rezervat faţă de străini, trebuie socializat timpuriu (în primii doi ani de
viaţă). Sunt buni câini de pază (şi
astăzi mai sunt folosiţi la paza
turmelor şi a cirezilor din nordul
Franţei), sunt mulţumiţi atunci când
primesc îndatoriri, aşa că nu poate
fi crescut într-un apartament sau
spaţiu restrâns. Proprietarii care nu-i
folosesc la stână sau crescătoriile
de vaci încearcă să le consume energia prin plimbări lungi şi solicitante (aleargă pe lângă bicicletă, de
exemplu, dar este şi un bun companion de jogging), joaca cu discul
sau înot - atenţie, e un mâncăcios,
aşa că supravegheaţi-i dieta.
Este o rasă nepretenţioasă, a
cărei întreţinere nu costă mult, şi
este relativ sănătoasă (la achiziţie,
atenţie la displazia de şold şi
afecţiunile oculare) - cu o întreţinere
bună, un Berger Picard trăieşte 1213 de ani. Peste 50% din populaţia
totală trăieşte în Franţa, însă şi chinologii germani deţin aproximativ
500 de exemplare. În rest, canise
importante mai sunt peste Ocean,
în SUA şi Canada, dar şi în Marea
Britanie, Austria, Italia, Danemarca,
Suedia şi Cehia.
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AKITA INU

Din dragoste pentru urmaşii lui Hachikō

de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

K

onnichiwa (Bună ziua)!
Dintr-un peisaj idilic cu
cireşi în floare, din poveşti cu samurai, din legende şi
imagini cu figuri alegorice. De acolo

e desprins şi Akita Inu, câinele japonez erou naţional. Loialitatea
canină poartă numele de Hachikō,
câinele în memoria căruia s-a înălţat
o statuie, drept mărturie pentru devotament împins până la sacrificiu.
Aşadar, se cere un zoom pe Marele
Câinele Japonez, câinele ale cărui
fapte au scris istorie.

Frânturi de istorie
Potrivit unor studii făcute de
geneticieni, Akita ar deţine gena
ancestrală a lupilor şi s-ar număra
printre primii câini îmblânziţi de om.
În tradiţia japoneză, Akita este descendent al primitivei rase de vânătoare Matagi-Inu. Este originar din
provincia Akita, amplasată în insula
Honshu, cea mai mare a arhipelagului nipon. Apariţia sa a fost atestată
documentar încă din secolul al XVIIlea. Akita erau iniţial folosiţi la vânătoare de urşi, pentru ca mai apoi
să devină câinii preferaţi de samurai. Pentru puterea şi curajul de care
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dădea dovadă, Akita ajunge să fie
repede apreciat de nobili şi shoguni,
câinii din această rasă fiind folosiţi
ca gardă imperială, iar posesia lor
indicând statutul social al deţinătorilor.
În secolul al XIX-lea, industrializarea Japoniei a dus la apariţia
multor probleme sociale. Pe fondul
acestora, Akita ajunge să fie încrucişat cu alte rase, tocmai în scopul
creării unor exemplare agresive. În
secolul XX, în anii revenirii naţionalismului, Akita este salvat de către
un pionier al mişcării chinologice
japoneze, Shozaburo Watase, care
a susţinut reîntoarcerea la valorile
autohtone. În 1931, Akita a fost declarat monument naţional.
După cel de-al doilea Război
Mondial, câinii Akita Inu ajung în
America, strămutaţi de membri ai
forţelor armate americane. O cunoscută promotoare a rasei în SUA a
fost Helen Keller, o scriitoare surdomută atrasă de Japonia şi impresionată de povestea faimosului câine
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Hachikō. Un alt salvator al câinilor
samurailor este considerat a fi
Morie Sawataishi, care a resuscitat
această rasă străveche, aflată la
acel moment în pericol să dispară.
Mai târziu, la mijlocul secolului al
XX-lea, Akita Inu (japonez) şi American Akita încep să se diferenţieze
tot mai mult, japonezii axându-se
pe purificarea rasei, în timp ce crescătorii americani caută să o hibrideze. În 1934, clubul japonez Nipponken Hokonzai (NIPPO) a redactat
primul standard al rasei.
Akita Inu este considerat astăzi cea mai mare rasă japoneză de
tip Spitz. De-a lungul evoluției sale,
Akita a fost încrucişat atât cu Mastiff Tibetan (în secolul al XIV), cât şi
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cu Bulldog, Ciobănesc German şi
Tosa (în 1915, în perioada legalizării
luptelor de câini).

Campionii Sakuraban
Câini de legendă are şi canisa
arădeană Sakuraban (după numele
festivalului popular japonez al cireşilor înfloriţi - Sakura simbolizează
frumuseţea, dar şi existenţa vremelnică a samuraiului), deţinută de Alin
Liviu Oprean, un împătimit atras de
cultura asiaticilor. Exemplarul întemeietor, Kaio, botezat după numele
unui faimos luptător de sumo, a fost
cumpărat din bănuţii strânşi de
mezinul familiei, fiul crescătorului
Alin Oprean: ,,Kaio ne-a trezit intere-

sul pentru rasă şi a fost motivaţia
de la care am pornit atunci când
am decis să întemeiem canisa”.
Sakuraban are şase exemplare de Akita Inu japonez, cu fenotip deosebit, toţi câinii, în afara
bătrânului Kaio, provenind din canise de peste graniţă. Supremaţia în
grup nu-i aparţine doar unui câine,
canisa având doi masculi Alfa: Kaio,
întâiul venit, şi înţeleptul Kirei, cel
mai titrat exemplar al canisei. Din
urmă îi ajunge şi tânărul mascul Hirotaru, iar Ioko, Yumi şi Miki sunt
reprezentantele canisei Sakuraban.
Kirei (căpetenia Sakuraban,
după experimentatul Kaio), acum în
vârstă de peste 7 ani, a excelat în
ringurile expoziţiilor chinologice.
Înşiruirea de succese avute de masculul Kirei spune tot: campion al
României, Bulgariei, Serbiei şi Sloveniei.
Crescătorii de Akita mai au
însă şi alte ţeluri pentru exemplarele
lor, în afara recunoaşterii calităţilor
în expoziţiile de frumuseţe autohtone. „În România nu avem un club
al Akita Inu. Încercări au existat, însă
deocamdată nu s-a materializat nimic”, spune cu regret Oprean, un
adept al expoziţiilor de club. Dacă
vorbim de exclusivism, menţionăm
că Meiyosho este titlul suprem ce
poate fi câştigat în „cariera” unui
Akita, în competiţii de elită. Acest titlu certifică calităţi excepţionale, la
un potenţial care, în accepţiunea
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japonezilor, poate fi atins de câine
doar după vârsta de 4 ani. „Akita
Inu Hozonkai este cel important
club japonez al rasei Akita. Anual,
în Japonia se organizează două
expoziţii naţionale dedicate rasei
Akita, iar arbitrii sunt specializaţi pe
rasă. Nu sunt comparaţi câinii din
clase de vârstă diferite şi nici masculi cu femele. Se dau calificative,
iar cel mai important titlu este Meiyosho, acordat câinilor care au obţinut anterior calificativ superior”,
explică arădeanul.
Un titlu râvnit în Hozonkai are
şi Ioko, femela roşcată în vârstă de
3 ani. A fost aleasă locul I la clasa
Yoken A (8-10 luni), devenind astfel
European Hozonkai Campion - Ioko
mai e şi campioană a României.

Protectorul familiei
Mândrul Akita Inu este un
câine expert la pază, tăcut, dar receptiv la ostilitate şi gata oricând să
lupte pentru stăpân. Patrupedul
erou naţional al Japoniei este expresia ataşamentului profund pentru stăpân - este recomandat familiilor, fiind un animal protector cu
copiii.
Dominator, solitar şi puţin tolerant cu semenii lui, Akita nu deschide conflicte, însă răspunde provocărilor, din care, de cele mai
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multe ori, iese învingător - au fost
comparaţi cu campionii de judo
datorită abilităţii de a specula slăbiciunile adversarului. Akita nu latră
decât atunci când are motive întemeiate. „Nu este un câine agresiv,
dar este reticent faţă de oricine nu
face parte din familia lui. Este indicat să fie educat cu multă răbdare,
de persoane care ştiu să se impună”, a explicat crescătorul arădean.
De obicei, femelele sunt mai
prietenoase şi mai docile, în timp
ce masculii sunt mai îndărătnici.
Alin Oprean mărturisește că membrii Sakuraban au personalităţi diferite. În timp ce Kirei e „The Showdog” (câinele care face spectacol în
expoziţii), Iumi e cea exuberantă, iar
Ioko e un bun vânător, cu perspective de conducător de haită.
Pe viitor, Alin Oprean vrea să
extindă canisa Sakuraban cu reprezentanţi de pe meleagurile de obârşie. Vorbeşte despre doi arbitri şi
crescători faimoşi de Akita din
Japonia, cunoscuţi în Europa - Koji
Shirai şi Takashi Endo -, cu care a
început deja să colaboreze. De
aceea, lui Alin Oprean îi urăm Ganbatte kudasai (Succes!), iar pe voi,
pentru că povestea despre Akita a
ajuns la final (cel puţin în această
lună) vă salutăm cu tradiţionalul
Sayonara!

Povestea adevărată a lui Hachikō

Hachikō s-a născut în
noiembrie 1923, lângă oraşul
Odate, în prefectura Akita, ﬁind
adoptat de profesorul Hidesaburo
Ueno, de care s-a ataşat şi pe

care-l însoţea în ﬁecare zi la Gara
Shibuya, unde îl şi aştepta la întoarcere. În 1925, profesorul a
murit în urma unui atac de cord,
iar timp de 9 ani Hachikō şi-a
aşteptat stăpânul în aceeaşi gară.
Povestea lui a ajuns o lecţie de devotament şi speranţă. Un student
a scris câteva articole despre
Hachikō, sesizând şi faptul că este
unul dintre puţinele exemplare
pure de Akita Inu. În 1934, o statuie din bronz a fost ridicată în cinstea lui Hachiko, chiar în faţa Gării
Shibuya. Câinele a murit în martie
1935, în apropierea gării, însă
povestea sa - ecranizată de mai
multe ori - a contribuit la revitalizarea rasei străvechi Akita.
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DOG GERMAN

foto: Bianca Pavel

Kira, primul campion marmorat

de Roxana Grosu
roxana.grosu@petzoom.ro

D

ogul German este o
rasă străveche, cunoscută ca „Apollo al tuturor câinilor” - există supoziţii că
aceşti câini apar chiar şi pe monu-
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mente egiptene create în urmă cu
peste 3.000 de ani -, rasă care descinde din vechii câini ai alanilor (nomazi de origine sarmată, strămoşii
oseţilor de astăzi). Acest impresionant colos a fost perfecţionat de
chinologii germani încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea - denumirile
Dog Danez sau Marele Danez, sub
care mai este cunoscută rasa, sunt
improprii, deşi ultima este cea recunoscută de FCI.
Chinologii moderni consideră
Dogul German, alături de ceilalţi
dogi, ca aparţinând tipului Moloss.
Dogul German are următoarele varietăţi de culoare: galben, tigrat, arlechin, negru şi albastru. Şi uite aşa
ajungem la Kira, un Dog German Arlechin de culoare marmorat. Până
nu demult această variaţiune de culoare nu era aceptată la concursurile canine. Dar se pare că eroina
noastră, Kira, este o norocoasă. Din
20 decembrie 2012, la nici un an
de la naşterea sa, FCI a modificat
standardul rasei Dog German şi a

introdus culoarea marmorat la Arlechin, acceptându-se astfel prezenţa acestor exemplare în concursurile canine. Aşa a ajuns Kira
primul Dog German marmorat din
istoria canină arbitrat în România
şi primul marmorat campion de Juniori al României.

Marmorata Kira
„Purtătorii de cuvânt” ai Kirei,
Mădălina şi Bogdan Ivănescu, au
explicat istoria grozăviei. „Kira a
ajuns la noi ca urmare a unui fel de
test: să vedem dacă putem să avem
grijă de un copil, să ne asumăm o
responsabilitate. Eu am mai avut
doi-trei câini, dar Mădălina nu mai
avusese niciun animal de companie
până la Kira, deci provocarea era
cu atât mai mare. Pentru că încă de
pe atunci ne doream un copil, prima
opţiune a fost Boxerul - ştiam că
este un câine care are grijă de copii,
molossoid, suficient de mare cât să
fie impresionant şi suficient de mic
septembrie - octombrie 2013
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cât să încapă în portbagaj :). Am
vorbit la Asociaţia Chinologică Metropolitană Bucureşti şi mi s-a dat
numele unui crescător recunoscut
al acestei rase. Acolo ni s-a spus că
preţul unui pui de boxer este 600
de euro. Ni s-a părut cam mult (acum ştiu că este un preţ bun şi justificat), aşa că am sunat din nou la
asociaţia chinologică şi am cerut
ceva mai accesibil, tot molosoid. Şi
atunci ni s-a oferit varianta cu Dogul
German. Am mers la crescătoria
Vom House Das Freude din comuna
Adunaţii Copăceni şi acolo ne-au
adus vreo cinci pui de Dog German,
care nu erau deloc mici la vârsta de
4 luni. În primele minute a fost haos:
au sărit pe canapele, pe noi, parcă
erau 20, nu cinci :). Prima care a
venit la noi a fost Kira şi, deşi la început îmi plăcea mai mult singurul
mascul de acolo, am ales să o luăm
pe ea”, a declarat Bogdan Ivănescu.
În privinţa educaţiei Kirei,
baza au făcut-o cei doi noi stăpâni.
„Noi ne-am ocupat de ea până când
a înţeles cine e alfa dog în familie,
apoi am cerut şi ajutor specializat.
Eu am mai avut câini în trecut şi am
ajuns să îi dresez să reacţioneze la
septembrie - octombrie 2013

semne, nu doar la tonul vocii, aşa
că aveam ceva know how. În plus,
am citit multe cărţi în domeniu.
Când Kira a împlinit 6 luni ne-am
dorit să avem şi suport profesional
şi ni s-a recomandat să lucrăm cu
un instructor profesionist, Lăcrămioara Rotaru. De fapt, ea ne dresa
pe noi, utilizând ca material didactic
câinele. Am lucrat în parc, mulţime,
staţii de autobuz etc. - ne vedem cu
ea o dată, de două ori pe săptămână. Ne-a învăţat cât de importantă
este motivaţia pozitivă: orice chestiune importantă este însoţită de recompensă. De asemenea, ne-a ajutat faptul că facem echitaţie de
peste trei ani, dar la cai dominaţia
este mai mare, câinele fiind mai
evoluat decât calul. Am vrut să construim o relaţie frumoasă, de care
să ne bucurăm împreună”, a explicat Bogdan Ivănescu.
Ca orice câine care „se respectă”, pe când avea 9-10 luni şi
era în perioada de educare, stăpânii
ei au lăsat-o singură acasă câteva
ore, timp în care „cuminţica” a ros
un dulap de lemn, căruia i-a scos
apoi toate sertarele pentru ca, în final, să îl doboare cu totul. Teleco-

manda televizorului era şi ea istorie.
„Nu am pedepsit-o, pentru că era
prea târziu când am ajuns noi
acasă. Oricum, de regulă, nu o
pedepsim, ci îi deturnăm atenţia
atunci când face un lucru care nu
este tocmai ok. Cu alte ocazii a mai
mâncat buretele de bucătărie sau
nişte lavete. Un alt hobby de-al ei
este să fure şosete pentru a ne
atrage atenţia: ia una, vine şi ne-o
arată, apoi fuge ca să mergem după
ea pentru a o recupera”, povestesc
stăpânii Kirei.

Cu Kira în concurs
La început, membrii familiei
Ivănescu nu s-au gândit că-şi iau un
câine de concurs, ci un animal de
companie, mai ales că atunci când
au cumpărat-o, marmoratul nu era
culoare de concurs omologată. Dar,
în decembrie 2012, când s-a acceptat culoarea Kirei în concursurile
chinologice, stăpânii ei au vrut să
vadă cum se descurcă în competiţii,
dacă îi place: „În primele două concursuri şi-a luat calificativele necesare pentru a deveni primul marmorat campion al României la
29

Kira, câinele Mădălinei şi al
lui Bogdan Ivănescu, primul Dog
German marmorat arbitrat în
România şi primul devenit campion, pe numele de pedigree Bliss
Aleya Von Haus Das Freude, s-a
născut în 19 martie 2012 (tatăl:
Apollo, mama: Jim Beam Cindy), în
canisa Haus Das Freude (proprietari Virga Ioana N. & Marinescu
M.). Este un Dog German - Arlechin
de culoare marmorat. Deţine titlurile de campion de juniori în
România (din aprilie 2013) şi Bulgaria (din iunie 2013).
juniori. A ajuns astfel în cartea de
chinologie a ţării noastre. Apoi, orice
titlu sau premiu pe care l-a luat a
fost primul pe culoarea ei în România. Acum am observat că au început să apară din ce în ce mai
mulţi marmoraţi în concursuri - unii
extrem de frumoşi. Dacă vezi concursurile ca o distracţie, e foarte
bine să participi, pentru că îţi consolidează/dezvoltă foarte mult relaţia cu câinele. Noi credem că, în
acest moment, Kira se crede mai
mult om decât câine! Cu foarte puţine excepţii, se simte mult mai bine
în prezenţa oamenilor, decât a câinilor. Când vine câte un câine la ea,
parcă zice: «Eu sunt om, tu de ce vii
să mă miroşi?»”.
La concursuri, Kira „este impecabilă, intră repede în ritmul de

30

foto: Bianca Pavel

Despre Kira

concurs, aşa că nu e de mirare că
sunt câţiva arbitri internaţionali care
o urmăresc cu mare atenţie şi interes. Mădălina e handler mai experimentat decât mine şi o bagă bine
în modulul de concurs. Cu câteva
zile înainte, repetăm foarte mult
ceea ce avem de făcut la concurs.
De altfel, Mădălina a făcut şi va mai
face cursuri de handling pentru concurs cu Brânduşa Gheorghiu, nume
cu greutate în chinologia românească”, explică Bogdan Ivănescu, care
a mai adăugat că acum, după ce a
trecut la clasa Intermediară, Kira va
participa la alte trei concursuri (arbitrate de arbitri diferiţi) pentru a
deveni campioană.
Multe mii de lei sunt cheltuiţi
lunar de familia Ivănescu pentru
hrană, suplimente alimentare, vizite

la medic, taxe, deplasare şi pregătire pentru concursuri. Asta în privinţa
bugetului.
În ce priveşte consumul de
timp... „În majoritatea cazurilor o
luăm cu noi la birou, deci am putea
spune că este un «câine de birou»
:). Pentru antrenament, o mai lăsăm
şi în apartament din când în când a stat până la 7 ore singură în casă,
însă ne dorim să o avem tot timpul
în preajmă”, spune stăpânul Kirei.
Însă în vacanţe, uriaşa merge cu ei,
chiar şi atunci când stăpânii dorm
în cort („Pentru că acasă nu are voie
să doarmă în aceeaşi cameră cu
noi, în cort îi permitem să doarmă
cu noi. Este prima care intră în cort
seara, să fie sigură că apucă loc.
Se ştie de altfel că Dogul German e
cel mai mare lap dog.”).
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Nu doar un simplu antihelmintic

Drontal Plus® r`spunsul
spunsul de
încredere în tratamentul
împotriva parazi]ilor
parazi ilor
intestinali
intestinali.

Comprimate
pentru câini
<10 kg

Comprimate
pentru câini
de talie foarte mare
>35 kg

BICHON HAVANEZ

Bijuteriile din Fântânele

de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

H

avanese are like chocolates, you can never
have just one. Şi nu ne
oprim la unul, pentru că dulcele în
combinaţie cu pufos dă dependenţă. Din ţara trabucurilor, în ritmuri
de mambo se prezintă urmaşul străvechiului Blanquito de la Habana
(„little white dog of Havana”): Bichonul Havanez. O fi mai mic, dar
sufletu-i e mare.
Bichonul Havanez vine dintr-o
familie care mai cuprinde rasele: Bichon Frise, Bichon Bolognese, Bichon Maltez, Coton de Tulear, Franzuskaya şi Tsvetnaya Bolonka. Unele
ipoteze legate de originea sa arată
că rasa ar fi una foarte veche. Havana Silk Dog descinde din Bichon
Tenerife - o rasă mediteraneană
rară în zilele noastre - adusă în Insulele Canare de spanioli. S-a răspândit rapid, fiind folosit ca troc în
Cuba, prin intermediul coloniilor de
marinari, în perioada dominaţiei
spaniole. Denumirea şi-a primit-o de
la culoarea de havană (a tabacului),
devenind rasa de suflet a aristocraţilor cubanezi - mai apoi a devenit accesibil şi clasei de mijloc. În
perioada revoluţiei cubaneze, liniile
vechi ale Havanezului aproape că
s-au pierdut, rasa fiind salvată de
la dispariţie prin exportarea ilegală
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a câtorva exemplare. În SUA, rasa a
pătruns în 1960, odată cu refugiaţii
cubanezi ce şi-au păsăsit ţara după
revoluţia din 1959. Totuşi, nu cubanezii au fost cei care au ameliorat
rasa, ci americanii, începând din
1970. American Kennel Club a recunoscut rasa în 1996, însă abia
din 2004 rasa s-a dezvoltat semnificativ în SUA.

Let's have Joy!
Micuţului mătăsos i se mai
spune şi „circar”, pentru că în trecut
a fost câine de spectacole. Aparenta-i fragilitate este falsă - pentru dimensiunile sale de jucărie este un
patruped viguros şi zvelt. Spre deosebire de ceilalţi membri ai familiei
Bichon, Havanezul poate avea toate
combinaţiile de culori: alb, cafeniu,
negru, roşiatic şi de culoarea havanei cu pete negre. Formele mici,
ochii minioni, blana lungă şi mătăsoasă îl fac înduioşător şi de nerefuzat. Însă, mai presus de toate,
micuţul cubanez este haios, afectuos, extrem de lipicios, mai ales că
în toate ipostazele existenţei sale a
fost surprins în ocupaţii ce au implicat relaţionare.
De un singur Bichon a fost
nevoie pentru ca familia Kovacs din

Arad să devină dependentă de
această rasă, spune crescătoarea
Ioana Roxana Kovacs. Şi asta cu
toate că înaintea micuţilor cubanezi
prefera câini de talie mare, cum
este Chow Chow. În 2006, Kira, un
Bichon cu soartă nefericită până la
acea vreme, a fost adoptat de familia Kovacs. „Am luat-o de la fostul
stăpân, care nu avea grijă de ea aşa
cum ar fi trebuit. La început ne-am
gândit că salvăm un suflet şi atât,
dar în scurt timp ne-a cucerit cu
isteţimea şi voioşia ei”, spune Ioana
Kovacs. Microbul pentru Havanezi
s-a instalat, astfel că la scurt timp
au achiziţionat-o din Ungaria pe
Raya - My Love Tiffani, un exemplar
promiţător pentru expoziţiile de frumuseţe. Şi calităţile-i latente nu au
întârziat să se dezvăluie, pentru că
Raya a performat în ringuri. Mai
apoi, un Havanez maroniu, irezistibil
pentru cunoscători, Ilkley Moor Irish
Coffee „Brumy”, a fost adus la Arad
tocmai din Austria. Dintr-un cuib a
fost păstrată Aby şi aşa s-a întregit
o trupă straşnică de havanezi. În
înfiinţarea canisei s-au contopit numele primei jucării în mărime naturală a Ioanei, Kira, şi bucuria ei.
Şi a ieşit Kiraya’s Joy, canisă care
se găseşte în localitatea Fântânele,
aproape de Arad. Din cuiburi au ple-
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cat deja câini cu „emblema” Kira în
Austria, Germania, Irlanda şi Canada.
Trecând la performanţe, Raya
este Campion România şi Campion
Ungaria Junori, în timp ce Aby a fost
aleasă anul trecut la Belgrad, în Serbia, Campion Internaţional. Până să
pună laba pe acest titlu, căţeluşa

avea deja recunoaşteri în expoziţiile
autohtone: Campion România şi
Campion Junior România.
Cât despre pui... „Havanezii
sunt câini-surpriză. Cui mă întreabă
cum vor fi puii îi spun că va avea
parte de surprize. Nu ştii ce culori
vor avea, în ce combinaţii şi ce model de pete - petele se pot multiplica
ori estompa atunci când puii cresc”,
afirmă Ioana Kovacs.

Totul pentru atenţie
Micuţul mătăsos este un câine activ, care se vrea în centrul
atenţiei. Având calităţi de câine de
circ, Havanezul poate fi dresat relativ uşor, giumbuşlucurile fiind specialitatea lui. Învaţă repede dresajul
de supunere şi bunele maniere.
Este prietenos atât cu omul, cât şi
cu alte animale şi nu este gălăgios,
un cusur - spun unii - al altor membri
ai familiei Bichon.
Se adaptează aproape oriunde şi este profund devotat stăpânului, pe care ar dori să-l însoţească
oriunde. Nu ezită însă să-şi pună
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stăpânul la punct atunci când este
lăsat prea mult timp singur. De
supărare, roade pantofii din dotare
şi ferfeniţează orice obiect fâşâitor.
Tot din pricina asta ori de dor pentru
stăpânul plecat, Havanezul e capabil să sară garduri, să treacă peste
obstacole, să sape şi... să plângă
mult. „Aceste minuni micuţe îţi aduc
zâmbetul pe buze. Havanezul se
încadrează oriunde: într-o familie cu
copii, într-un loc în care mai există
şi alte animale de companie sau
persoane în vârstă. Atâta timp cât i
se arată afecţiune, pentru el totul
este perfect”, spune Ioana.
Micuţul din Havana este un
câine în general sănătos, care se
bucură de plimbări regulate, dar
care nu are de consumat energie în
exces. Blana, care l-a şi consacrat
ca Silk Dog (Câine Mătăsos), necesită o îngrijire regulată: o periere cel
puţin o dată la două zile pentru prevenirea formării câlţilor. O îngrijire
adecvată făcută de stăpân îi menţine blana într-o formă bună, însă,
din când în când, sunt indicate toaletările făcute de specialişti.
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CÂINII ÎN LITERATURĂ

Câinii imperiali
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

C

ivilizaţia chineză a apărut în mileniul al III-lea
î.Hr. şi reprezintă una
dintre cele mai fascinante civilizaţii
din istoria umanităţii. Pe de altă
parte, istoria Chinei reprezintă un
şir neîntrerupt de izvoare scrise
(spre deosebire de alte culturi la
care izvoarele scrise nu au existat
sau au fost distruse şi nu au mai
ajuns până la noi) având uneori o
vechime de câteva mii de ani. Profitând de existenţa acestor izvoare
scrise, putem căuta, adânc în istorie, apariţia primilor câini, cu atât
mai mult cu cât mai multe dovezi
arheologice au arătat că aceasta
este zona primei domesticiri.
Studiind extrasele din textele
antice chineze traduse publicului
occidental de către istoricii Berthold
Laufer şi F.V.W. Collier, putem observa că, încă din perioada Dinastiei
Han (206 î.Hr. - 220 d.Hr.), exista o
anumită specializare a raselor, existând câini de vânătoare, câini de
pază, câini de companie, precum şi
câini crescuţi pentru a fi... mâncaţi.
În funcţie de culoare şi de anumite
semne speciale, câinii erau consideraţi aducători de noroc sau de
ghinion. Tocmai aceste semne speciale ce erau legate de diferite superstiţii (cum ar fi un strat negru
sau galben, în combinaţie cu un cap
alb sau două membre anterioare
albe, la câine negru) au dus, probabil, la o asemenea diversitate de rase în acest areal geografic.
În lumea arhaică chineză, saturată de superstiţii, folclor şi mituri,
fiecare culoare avea o anumită sem-
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nificaţie, aşa cum fiecare combinaţie
de culori putea avea o altă valoare
ezoterică. Astfel, vom cita din „Cartea
celor cinci elemente”, conform traducerii istoricului F.V.W. Collier: „Un
câine negru, cu urechi albe - va
aduce bogăţie şi onoare. / Un câine
alb cu un cap galben - familia lui va
cunoaşte prosperitatea. / Un câine
galben cu coada albă - familia sa va
primi funcţii oficiale. / Un câine negru
cu picioarele din faţă albe - mulţi copii
de sex masculin se vor naşte în acea
familie. / Un câine galben cu picioarele din faţă albe - va aduce mult
noroc în casă. / Un câine alb cu un
cap negru - va aduce noroc şi bogăţie. / Un câine alb cu o coada neagră - va aduce ghinion şi nenorociri.”
Urmărind studiile celor doi istorici, evidenţiem tipurile de câini
ce erau folosiţi în China antică, încercând, pe cât posibil, să căutăm
corespondentul lor actual. Aşa cum
era firesc, vom porni la drum descoperind câinele-soare sau, după
alte surse, câinele-leu. Este vorba,
evident, de câinele regilor, de Pechinez, cel despre a cărui naştere
cunoaştem o legendă foarte interesantă.

Legenda spune că un leu s-a
îndrăgostit de cea mai mică maimuţă. Evident, dragostea era una
imposibilă, astfel încât leul (ca un
Luceafăr animal) se va adresa lui
Ah Chu (protectorul animalelor),
cerându-i să-l micşoreze pentru a
putea fi de aceeaşi mărime cu micuţa maimuţă de care era îndrăgostit. Puiul născut din această nepotrivită unire, câinele-leu, va moşteni
măreţia şi agresivitatea tatălui său,
totul fiind însă ambalat într-un trup
extrem de micuţ.
O teorie mai realistă privind
apariţia acestei rase, îi plasează începuturile la Curtea Imperială a Dinastiei Han. Potrivit tradiţiei, împăraţii chinezi au vrut să reproducă
experienţa lui Buddha (care îmblânzise un leu sălbatic). Leul îmblânzit
de Buddha umbla pe urmele lui ca
un câine credincios. Tot astfel, împăraţii dinastiei Han au creat un
câine care să arate ca un leu, dar
care să se poarte ca un câine. Singura diferenţă era că leul lor era…
unul în miniatură. Acesta se pare
că a fost precursorul Pechinezului
de astăzi, căţelul pe cât de mic, pe
atât de curajos.
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EXPERIMENT

Maidanezi şi dresori în zeghe
de Razvan Buzoianu
razvan.bizoianu@petzoom.ro

T

erapia asistată de animale este un subiect
des abordat în ultima
perioadă, fie în emisiuni de televiziune, articole în diverse publicaţii
sau acţiuni care au ca scop interacţiunea dintre animale şi oameni cu
diverse probleme de sănătate sau
comportament. Încă din anul 1919
s-a dovedit că această legătură vindecă afecţiuni umane de ordin psihic şi fizic şi duce la o îmbunătăţire
a calităţii vieţii pentru ambele părţi.
Zeci de ţări au adoptat deja terapia
asistată de animale, cea mai răspândită fiind cea asistată de câini,
urmată de cea asistată de cai. În
România, astfel de activităţi au început în anul 2000, iar în 2006 a
fost iniţiat chiar un program de terapie asistată de animale, sub forma
unui curs post-universitar, iniţiat de
Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca.

Dresorii de după gratii
În februarie 2013, prin proiectul „Un câine educat - Un prieten
minunat”, a fost demarată o nouă
campanie destinată să vină în ajutorul a şase persoane private de libertate, închise la penitenciare din
Bucureşti şi Satu Mare. Programul
viza reintegrarea în societate, echilibrarea şi dezvoltarea personală a
respectivelor persoane. Proiectul a
fost susţinut de Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) şi aso-
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ciaţiile Angel Dog (Satu Mare), Dogtown (Bucureşti) şi Ringstar Club
(Bucureşti), validarea ştiinţifică fiind
asigurată de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul
Universităţii „Babeş-Bolyai”.
Robert Caraman, manager
general şi instructor dresor la Ringstar Club, a precizat că oamenii din
conducerea ANP au susţinut „cu optimism şi fără reţineri” iniţiativa. Cei
şase deţinuţi au fost selectaţi în
urma unor teste psihologice, iar câinii au fost aleşi, tot pe baza unor
teste ale specialiştilor, direct din
adăpostul asociaţiei Dog Town. Toţi
cei şase câini selecţionaţi în proiect
au trecut prin multe experienţe negative în perioada în care au trăit
pe stradă, însă în urma experimentului şi-au recăpătat încrederea în
oameni. De asemenea, deţinuţii au

realizat că în noua relaţie nimeni
nu-i va judeca negativ, niciodată.
Atât câinii, cât şi cei şase bărbaţi
instituţionalizaţi au avut contact
pentru prima dată cu dresajul.
Cu ajutorul terapiei asistate
de animale, copii autişti reuşesc să
înveţe să comunice, oameni care au
suferit traume reuşesc să se descarce sufleteşte şi să-şi înceapă procesul de vindecare sufletească. Şi
în cazul de faţă, atunci când au luat
contact cu câinii, deţinuţii au realizat ce înseamnă să stabileşti o relaţie de prietenie cu un animal, iar
după perioada de educare schimbările au fost uluitoare. Câinii s-au
transformat în totalitate, iar deţinuţii
au rămas satisfăcuţi de efortul depus şi de rezultatele finale: câini educaţi exemplar, pregătiţi să-şi ocupe locul în sânul unei familii.

septembrie - octombrie 2013

Meserie şi adopţie
Cursul a durat două luni, timp
în care câinii şi deţinuţii şi-au stabilit
relaţii de încredere, bazate pe respect. Activitatea s-a desfăşurat sub
îndrumările dresorilor Ringstar şi totul a decurs „ca la carte”.
În urma examenului promovat
la sfârşitul cursului, toţi cei şase
deţinuţi implicaţi în program au
obţinut atestatul de asistent instructor şi cel puţin unul dintre ei a luat
în calcul continuarea pregătirii în
profesia de dresor - cu siguranţă şi
colegii lor de celulă au mai câştigat
o opţiune pe care o pot gestiona
după preferinţe atunci când se vor
elibera. Pe parcursul programului-pilot, aceştia au avut şansa de a scăpa de regimul restrictiv al închisorii
şi de a se relaxa prin această activitate, într-un spaţiu liber.
În concluzie, nişte neprofesionişti cu probleme de comportament în societate au educat câini
de pe stradă cu scopul ca aceştia
să se poată integra în societate şi
să fie adoptaţi. De asemenea, de-
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ţinuţii au căpătat mai multă încredere de sine şi au avut parte de o
relaţie specială, fără prejudecăţi. Un
fapt extrem de important: cu sacrificiile echipei de a strânge fondurile
necesare pentru acţiune, toţi câinii
implicaţi în acest proiect au fost
adoptaţi. Mai mult, numărul de cereri de adopţie a crescut semnificativ.

Scopul lor este să educe oamenii
din punct de vedere chinologic, ca
o soluţie a curentului anti-câine şi
anti-persoană cu câine. Proiectele
cuprind seminarii şi demonstraţii în
şcoli, prin care membrii asociaţiei
învaţă copiii cum să abordeze în
condiţii de siguranţă un câine, oferindu-le totodată şi o serie de

Implică-te şi tu!
Într-un număr anterior al revistei „Petzoom”, am prezentat succesul repurtat de către instructorii
australieni organizatori ai unei inedite şcoli de şoferi... canini şi am
evidenţiat cât de inteligenţi pot fi
mulţi dintre câinii care trăiesc fără
stăpân. Astăzi, semnalăm un fapt
similar, petrecut de această dată la
noi în ţară, un proiect la al cărui succes putem contribui şi noi.
Ringstar Club este implicat,
de asemenea, în numeroase alte
iniţiative. Sub denumirea „Un câine
educat - Un prieten minunat” sunt
cuprinse mai multe proiecte sociale.

informaţii inedite despre reprezentanţii speciei canine. De asemenea, asociaţia organizează concursuri, examene, seminarii, cursuri şi
multe alte manifestări prin care
promovează educaţia canină şi
educaţia chinologică a oamenilor.
În urma succesului avut în
Bucureşti, echipa care a iniţiat programul speră să-şi extindă acţiunea
şi pe plan naţional, dar este nevoie
de susţinere financiară. Astfel, dacă
această iniţiativă vi se pare o soluţie
meritorie, vă puteţi direcţiona o
parte din fonduri spre proiectul „Un
câine educat - Un prieten minunat”.
Renunţaţi la o cola băută la terasă
şi poate schimbaţi viaţa unui câine
şi chiar viitorul unei persoane ajunse dincolo de gratii.
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CÂINI UTILITARI

Angajaţi cu normă-ntreagă

de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

C

âinii, aceşti patrupezi
multifuncţionali, şi-au
scris istoria într-un mod
emoţionant, dar şi complex. De la
sursă de hrană, subiect de experiment, până la camarad sau prieten,
câinele a rămas alături de om ca fiind cea mai de ajutor fiinţă. Poate fi
pregătit să ajute persoanele care
au post-traume de război, nevăzătorii, în scop terapeutic în azile sau
case de copii, în reabilitarea deţinuţilor, în căutarea persoanelor aflate sub dărâmături în urma unor dezastre naturale, ca pază pentru
protejarea proprietăţilor, în armată
pentru detectarea bombelor sau
minelor, în poliţie pentru depistarea
substanţelor interzise, în găsirea cadavrelor sau a infractorilor, în unităţile anti-teroriste ori ca salvamari.
În plus, ca ramură de specialitate,
terapia asistată de animale are o
gamă largă de beneficiari, deoarece
este folosită atât în activităţi cu persoane tipice, cât şi în activitatea cu
persoane diagnosticate cu diferite
dizabilităţi sau afecţiuni - tulburări
din spectrul autist, sindrom Down,
ADHD, abuz sexual, fizic sau psihic,
Alzheimer, stres etc. Aceşti câini au,
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aidoma oamenilor, un serviciu cu
normă întreagă şi de multe ori nu
sunt consideraţi animale de companie, ci extensia unei persoane care
are o nevoie sau o dizabilitate.

Proiecte
Câinele utilitar sau de terapie
nu acţionează individual, ci face
parte dintr-o echipă, deci are un
conductor canin. Câinii aflaţi „la serviciu” au voie să intre oriunde, lor
nu li se mai aplică restricţia care se
impune animalelor de companie. Între un câine şi o persoană care se
foloseşte de serviciile sale trebuie
să existe interdependenţă, asta de-

oarece şi omul, la rândul său, trebuie să ajute câinele şi să îi respecte nevoile de fiinţă vie. Spre exemplu, în cazul unui beneficiar
care urmează un program de îmbunătăţire a abilităţilor motorii fine,
specialistul poate utiliza hamuri cu
catarame cu diferite grade de dificultate de deschidere, precum şi recipiente cu recompense sau jucării
pe care beneficiarul va trebui să le
manipuleze în interacţiunea sa cu
câinele de terapie. Unui câine utilitar sau de terapie îi trebuie un antrenament continuu, deoarece, deşi
îi este de foarte mare ajutor omului,
patrupedul crede că jobul lui este o
simplă joacă.
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Până de curând, pentru toate
serviciile necesare se utilizau doar
câini de rasă, crezându-se că aceştia
sunt dotaţi cu o inteligenţă superioară „maidanezilor”, de asemenea
contând şi arborele lor genealogic, dar
pare că acesta ajunge să fie un mit
care se destramă. Şi în România a
început să se vorbească de un
proiect de reconversie a maidanezilor în câini utilitari sau de terapie,
considerându-se empiric că maidanezii sunt la fel de inteligenţi ca şi
câinii de rasă, având avantajul că
sunt mult mai rezistenţi din punct
de vedere fizic. S-a împlinit un an
de când Federaţia pentru Protecţia
Animalelor şi a Mediului (FPAM) a
făcut public un astfel de program
unic în lume. „Am găsi câini pe care
i-am putea chiar exporta gata antrenaţi şi altor ţări care nu au asemenea exemplare şi am rezolva două
probleme: am salva câinii, dar şi oamenii”, consideră unii iubitori de animale.
Dogassist - o asociaţie din
Cluj care se ocupă de terapia asistată de animale - a pus bazele unor
colaborări cu instituţiile publice şi
cu asociaţiile de protecţie a animalelor în sensul salvării şi reintegrării de exemplare canine în societate sub forma unor animale de
terapie sau de serviciu. „Un câine
de terapie nu este un super erou,
deşi ne-ar place să credem asta,
dar nici un câine pentru show, deşi
de multe ori este comparabil nivelul
de pregătire legat de trucuri. Câinele
nu trebuie să aparţină unei anumite
rase. Ce este cu adevărat important
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e temperamentul său. Câinele de
terapie trebuie să fie unul cu un nivel ridicat de obedienţă, care iniţiază interacţiunea cu omul, are un
nivel ridicat de toleranţă la diverşi
stimuli şi a trecut cu brio atestarea”,
explică specialiştii de la Dogassist.

Pregătire
Un astfel de câine trebuie iniţial evaluat, apoi pregătit de persoane specializate şi certificat. Nu orice
fel de câine va putea presta orice
tip de serviciu. Toată pregătirea, dar
şi activităţile ulterioare sunt bazate
pe nişte planuri bine stabilite, astfel
încât toată munca şi toate procesele
întreprinse să îşi atingă scopurile
propuse. De pildă, câinele utilitar
Codruţ este deja vedetă în România.

Dresorul său, Vlad Popescu, membru al Clubului Câinilor Utilitari, spune că a fost salvat de pe stradă în
urmă cu opt ani şi a devenit unul
dintre primii câini maidanezi de
căutare şi salvare cu atestat din
România, deşi aflat, spun unii, la
vârsta pensionării. Codruţ este foarte inteligent, luând în considerare
faptul că a acceptat dresajul la o
vârstă matură - nimeni nu ştie exact
câţi ani are.
România are în dotare şi un
serviciu de Poliţie Canină, la Sibiu
fiind amplasată Şcoala de dresaj
pentru câini, cea mai mare unitate
de profil din ţară şi din Europa.
Câinii sunt specializaţi pe mirosuri
şi pe patrulare - intervenţie.
În prezent, în SUA, se lucrează la un proiect prin care câinii utilitari ar putea fi înlocuiţi de câini-robot. S-a testat dacă efectele ar fi
aceleaşi, arătând că un câine robotizat, vândut până în 2006 de către
Corporaţia Sony, imită acţiunile unui
câine real. Deocamdată, acesta
poate să latre, să dea din coadă, să
execute comenzi de bază şi să
aducă mingea, dar cine ştie ce
rezervă ştiinţa. Cercetătorii consideră că în viitorul apropiat astfel de
câini robotizaţi ar putea ajuta foarte
mult persoanele în nevoie, fiind
necesară doar încărcarea lor la
priză sau folosirea bateriilor.
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COMPORTAMENT

Arată-i cine-i şefu’ (III)

• Cum să-ţi dezveţi câinele de rosul distructiv
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

P

e cât este de drăgălaş
căţelul recent adus în
casă, pe atât este de
distrugător. Nici n-ai apucat să te
acomodezi bine cu noul locatar,
că ţi-ai găsit deja draperia franjurată şi papucii muşcaţi. Se cer
deci măsuri urgente de învăţare cu traiul şi regulile din
casa stăpânului. Dar mai întâi
de toate trebuie să înţelegi de
unde vine acest comportament.
Deşi pare să fie satisfăcut
după ce a ros taburetele din sufragerie, câinele nu distruge nimic premeditat. Câinii nu rod cu intenţia de
a produce pagube, ci din instinct rosul face parte din viaţa lor. A le
cere să nu roadă e ca şi cum le-ai
cere să nu mai facă ce-i caracterizează şi le produce multă plăcere.
Câinele poate fi învăţat să nu mai
roadă orice şi oricând, dar nu şi să
nu mai roadă deloc.
De la creşterea dinţilor, joacă
şi curiozitate, la stres şi plictiseală,
toate îl pot determina să roadă distructiv. Unele rase de câini au o
înclinaţie mai mare pentru ros decât
altele, precum câinii aportori şi cei
de vânătoare.
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Durerile de dinţi
Poate una dintre cele mai dificile perioade, atât pentru patrupede, cât şi pentru stăpâni este perioada creşterii dinţilor. Căţeii simt
nevoia să roadă atunci când le cresc
dinţii, iar gingiile devin dureroase.
Instinctiv, au tendinţa să roadă
aproape orice, pe post de stimulent,
pentru a-şi potoli durerea. Câinii au
două rânduri de dinţi: de lapte şi
permanenţi. Puii trebuie să-şi piardă
dinţii de lapte înainte ca dintele definitiv să apară. Dacă dintele definitiv creşte pe lângă cel de lapte, e
nevoie de intervenţia medicului veterinar.
Cam aceleaşi apucături le are
şi un câine care îşi schimbă dentiţia - în intervalul de vârstă 37 luni, în funcţie
de rasă şi de
talie. În această perioadă, în
care puiul
nu este încă familiarizat cu ceea ce se întâmplă în

jur,
este indicat să
fie izolat de orice
potenţiale pericole: cabluri, prize,
obiecte mici
ce pot fi
în ghiţite,
materiale toxice etc. Cel mai bine e să i se pună
la dispoziţie jucării şi chiar produse
comestibile de ronţăit, în funcţie de
vârsta lui. În acest fel, tentaţia de
roadere a obiectelor nepermise va
fi mai mică şi îşi va putea consuma
energia într-un mod „constructiv”.
O atenţie sporită se cere şi în
exterior, la obiectele pe care le
găseşte căţelul. Chiar dacă i se scot
forţat din gură, câinele nu trebuie
lăsat să înghită obiecte ori resturi
găsite - învăţarea comenzii ,,nu”
poate fi de mare ajutor atunci când
patrupedul intenţionează să roadă
ceva nepermis.

Anxietatea de separare
vs. expunere treptată
Căţelul va avea tendinţa să
roadă şi din joacă - trecere mai
mare vor avea obiectele care poartă
mirosul stăpânului. Un câine lăsat
singur prea mult va roade de singurătate şi de supărare, pentru a
se elibera de frustrări. Acest tip de
comportament se poate transforma
într-o problemă de anxietate, astfel
că asemenea tratamente din partea
stăpânului nu fac decât să încurajeze rosul necontrolat şi chiar să
agraveze situaţia.
Desigur, câinele trebuie să
septembrie - octombrie 2013

înţeleagă că uneori trebuie să fie
lăsat singur.
Dacă îşi consumă energia la
plimbare, la joacă în curte, nu suferă de foame şi are la dispoziţie
jucării, nu va percepe separarea
temporară de stăpân ca un calvar.
Mai ales atunci când locuieşte în
casă cu stăpânul, este recomandat
ca perioada în care este lăsat singur
să crească gradat, pentru ca acesta
să se poată obişnui. Mai puţină
forfotă la plecare şi o ignoranţă
studiată din partea stăpânului pot
ajuta mult. În acest fel, câinele nu
va avea timp să anticipeze plecarea
stăpânului şi deci o va percepe ca
fiind mai puţin gravă.
Dacă programul stăpânului
este fix, acesta va învăţa ora de întoarcere acasă şi va aştepta cu sufletul la gură. Astfel, orice întârziere
mare va creşte tensiunea patrupedului care va căuta o satisfacţie
în ronţăială, pentru a contrabalansa
starea de stres. Deci atenţie la întârzieri şi la respectarea unui program de plimbare a câinelui, ce se
traduce prin consumarea eficientă
a energiei.
Pe lângă fobia faţă de plecarea stăpânului, câinele poate
avea şi alte fobii, cum este teama
exagerată de furtună ori de zgomote
puternice. Pentru ca aceste frici să
nu se dezvolte, câinele trebuie
învăţat că locuinţa îi oferă siguranţă.
Tendinţa de ascundere, plânsul şi
implicit rosul ca un simptom trebuie
descurajate cu atenţie din partea
stăpânului, astfel încât acesta să
înţeleagă că nu i se poate întâmpla
niciun rău. Trebuie să fie obişnuit
de mic cu anumite sunete, şi nu
lăsat să caute un refugiu în apucături greşite. Se impune şi în acest
caz o expunere treptată şi studiată

la anumiţi factori externi, pentru ca
acesta să nu-i perceapă ca potenţiale pericole.

Plictiseală şi energie excesivă
Câinii pot suferi de plictiseală
în lipsa unor obiecte ori activităţi
care să-i stimuleze şi care să-i ţină
ocupaţi, cu atât mai mult cu cât nu
petrec foarte mult timp afară, pentru că locuiesc în spaţii închise. De
aceea, orice câine trebuie să aibă
în „dotare” un arsenal de jucării şi
lucruşoare cu care să poată să-şi
ocupe timpul, care să-l stimuleze şi
care să-i consume energia. Ideale
sunt jucăriile care pot fi umplute cu
gustări apetisante, o atracţie pentru
câini, care se străduie să ajungă la
conţinut. Perfecte pentru aproape
toate vârstele, acestea sunt o soluţie şi pentru stăpânii nevoiţi să-şi
lase câinii singuri acasă. Dar patrupedul nu trebuie să poată uza de
toate jucăriile odată, pentru că îşi

va pierde repede interesul faţă de
acestea - trebuie să descopere
mereu ceva nou, astfel că e indicat
să primească jucăriile pe rând (are
nevoie să-şi solicite mintea şi corpul
şi pentru a se dezvolta armonios).
Un câine stimulat va ajunge
să respecte un program corect:
după plimbare, joacă se va odihni,
iar în timpul în care este lăsat singur
va aştepta să reia activităţile cu
stăpânul. Exerciţiile de dresaj zilnic
au un aport major în disciplinarea
câinelui, în dezvoltarea unui comportament bun şi în respectarea
unui program zilnic. Doar 10-15
minute de dresaj - comenzi simple
de disciplină şi dominare a câinelui
pot face minuni în conduita acestuia.
În final, dacă totuşi patrupedul are o „atracţie” faţă de canapea ori alte obiecte, de ajutor pot fi
şi cremele şi produsele pulverizatoare împotriva rosului (se găsesc
în magazinele de profil).

CÂINI PERICULOŞI

„Staţi liniştit, nu muşcă!”

de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

Î

n anul 2012, o premieră
generată de o hotărâre
judecătorească a Curţii de
Apel Cluj: Constantin Dan Cenan a
fost condamnat la 6 luni de închisoare cu executare pentru agresivitatea câinelui său din rasa Rottweiler - în 2009, acesta a muşcat
un copil în vârstă de 3 ani, care a
suferit vătămări corporale şi a necesitat o intervenţie neurochirurgicală
extrem de complexă, viaţa acestuia
fiind pusă în primejdie, cu şanse
minime de supravieţuire. Magistraţii
au fost de părere că „doar executarea în regim de detenţie este aptă
să constituie un avertisment eficient
pentru inculpat şi pentru alte persoane aflate într-o situaţie similară”.
Cenan s-a apărat, spunând că nu a
permis câinelui să iasă din curtea
locuinţei sale fără botniţă şi fără
lesă, acest lucru întâmplându-se accidental.
Această hotărâre creează un
precedent, cu menţiunea că poate fi
folosită ca mijloc
de atenţionare a
proprietarilor
care nu respectă legea.

După incident, câinele, Sunny, a fost eutanasiat. Vicepreşedintele Federaţiei Române pentru
Protecţia şi Controlul Animalelor,
Radu Ţărmure, a subliniat că „pedeapsa primită de clujean este un
act de justiţie, dar nu am convingerea că este şi un act de dreptate.
Aş dori să fie tratate cazurile de
acest fel într-un mod egal. Astfel de
decizii cred că se structurează pe
baza unor mentalităţi şi percepţii
pur personale”.

Păreri împărţite
După incident, pentru o
perioadă scurtă de timp, Ţărmure a
întreţinut relaţia cu Sunny, militând
ca acesta să nu fie eutanasiat,
deoarece câinele are un comportament normal şi poate fi recuperat.
Din motivarea instanţei reiese vinovăţia inculpatului cauzată de indolenţă, şi nu a câinelui care într-adevăr este dintr-o rasă cu
potenţial agresiv ridicat, însă
acesta poate fi controlat prin
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dresaj şi inoculare a unui comportament corespunzător.
Realizatorul de emisiuni tv
Mircea Badea a fost de părere că
pedeapsa dată clujeanului este
foarte mică: „Un câinar din România
a fost, în sfârşit, vârât la pârnaie.
Dacă e să glorificăm o părticică din
justiţia din România, asta e. (…) Ce
bine îmi pare că un astfel de scelerat stă la pârnaie!”. Deşi a fost atacat în mai multe rânduri de maidanezi, Badea s-a declarat un iubitor
al animalelor, însă a subliniat că el
consideră că animalele din rasele
periculoase sau agresive trebuie
purtate corespunzător legii, numai
cu botniţă şi lesă.
Clujeanul Mako Andras, proprietar de canisă Rottweileri, consideră că este imperios ca aceste
rase de câini să fie printre oameni,
să se obişnuiască să socializeze:
„Un câine, din orice rasă, ce vede
sau ce primeşte aşa se comportă.
Dacă va fi lovit, el va reţine că trebuie să adopte un comportament
agresiv, va căuta prilejuri de atac.
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Dacă este iubit şi educat, va fi jucăuş şi ascultător. Să nu uităm că
Rottweilerii sunt câini de pază şi
apărare şi să nu ne supărăm pe ei
sau să îi stigmatizăm pentru că se
comportă ca atare. Însă cu precauţiile şi atenţia potrivite, incidentele
nefericite pot fi evitate în totalitate”.

Ce prevede legea
Conform legii referitoare la
regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi (valabilă din
2002), câinii periculoşi sunt grupaţi
în două categorii: de luptă (asimilaţi
prin caracterele morfologice cu câini
de tipul Pitbull, Boerbull, Bandog şi
metişii lor) şi de atac (din rasele
Staffordshire Bull Terrier, American
Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino
Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff,
Ciobănesc Caucazian, Cane Corso
şi metişii lor). Legea prevede faptul
că un câine este considerat agresiv
atunci când, fără să fie provocat,
muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice
sau private, ori participă la lupte între câini (ori este antrenat în acest
scop).
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Proprietarii sau deţinătorii
temporari ai unor astfel de câini trebuie să aibă minim 18 ani; capacitate deplină de exerciţiu; să nu fi
fost condamnaţi pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra persoanei.
Accesul unor astfel de câini în localurile publice, în mijloacele de
transport în comun, precum şi în
alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces

către acestea, este interzis. Pentru
părţile comune ale imobilelor în
care sunt deţinuţi, pe drumurile
publice şi pe căile de acces către
acestea - accesul este permis numai dacă poartă botniţă şi sunt
ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de
către proprietar ori de către deţinătorul temporar. Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin
de către proprietarul câinelui sau
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de deţinătorul temporar al acestuia
asupra unei persoane constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Dacă
fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea
de la 10 la 20 de ani.
Dacă doriţi să vă achiziţionaţi
un câine din rasele precizate mai
sus, sunteţi obligaţi să îl înregistraţi
la Asociaţia Chinologică Română
(AChR) şi să postaţi la intrarea în
imobilul unde îl veţi îngriji o plăcuţă
cu avertismentul „Câine periculos”
sau „Câine agresiv”. De asemenea,
câinele trebuie tatuat sau microcipat cu un număr de identificare şi
vaccinat.
Câinii din rasele Pitbull, Boerbull, Bandog şi metişii lor nu pot fi
importaţi sau comercializaţi, vor fi
obligatoriu sterilizaţi (indiferent de
sex) şi este obligatorie existenţa
unei asigurări de răspundere civilă
pentru eventualele pagube. După
înregistrarea câinelui, la sediul Poliţiei se depune o adeverinţă de la
AChR care să ateste încadrarea
câinelui în categoriile precizate de
lege. Dresajul şi antrenamentul se
face exclusiv în centre specializate
şi este interzisă organizarea luptelor
între câini sau antrenarea lor în
acest scop.
Este interzisă şi abandonarea
sau reproducţia câinilor din rasele
Staffordshire Bull Terrier, American
Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napoli-
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tano, Fila Brasileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso, Pitbull, Boerbull, Bandog, Ciobănesc
Belgian Malinois, Ciobănesc German, Dobermann, Presa Canario,
Ciobănesc de Asia Centrală Komondor, Kuvasz, Schnauzer Uriaş şi
metişii lor care nu au acte de origine
recunoscute de AChR.

Cere cât oferi
În cazul câinilor consideraţi
periculoşi, părerile sunt împărţite şi
contează de ce parte a baricadei e
cel care emite verdictul. Este cert
însă că îndelunga mediatizare a
cazurilor cu câini agresivi determină
o ieşire în evidenţă printr-o publici-

tate negativă a acestora. Cu siguranţă însă, asta nu înseamnă că
rasele periculoase sau agresive
sunt iadul pe pământ. Dacă sunteţi
un iubitor de animale sau proprietar
de câine sau cunoaşteţi persoane
care au câini, atunci veţi spune
probabil că pedeapsa închisorii cu
executare este prea drastică. Dacă
aţi fi părinte de copil care a trecut
prin asemenea nenorocire, veţi spune că totuşi s-a făcut dreptate şi vinovatul plăteşte, însă toţi anii de închisoare nu vor repara suferinţele
produse.
Cel mai bine este să preveniţi
răul, decât să reparaţi daunele
provocate ulterior de acesta. Tocmai
din aceste motive avem o lege în
vigoare care obligă la anumite conduite cum sunt purtarea botniţei, lesei, hamului şi dresajul adecvat.
Poate, de multe ori, un câine caută
să se joace, el neştiind că prin
muşcăturile lui ar putea provoca
răni. Educaţia pe care o primeşte
animalul este primordială şi este cel
mai important lucru pe care i-l poate
oferi stăpânul său.
Alexandra Romoşan este proprietara unei căţeluşe din rasa Cane
Corso, Kyra, în vârstă de aproape 3
ani, care are greutatea de aproximativ 45 de kilograme. Ea spune
că şi-a dorit foarte mult acest câine.
A văzut un exemplar la televizor la
o vedetă şi de atunci i-a rămas în
septembrie - octombrie 2013

minte - i-a plăcut rasa datorită
ochilor şi a pielii „Eu nu am căutat
un câine agresiv sau de pază.
Mereu mi-au plăcut rasele mari, că
poţi să îi pupi, să îi dai pe spate, să
le faci orice - cu cei mici nu prea, ei
sunt firavi. Eu nu am fost aşa familiarizată cu câinii, însă soţul meu
a avut un Rottweiler ţinut la bloc, o
căţea foarte deşteaptă şi cuminte.
Dacă vrei să ai un câine care să
muşte tot ce prinde, atunci bagă-l
în ţarc şi tratează-l cu violenţă şi te
va rupe şi pe tine ca stăpân. Câinii
din rasele de pază şi apărare trebuie să socializeze, nu se poate altfel. Kyra noastră este chiar prea cuminte! A primit un dresaj de bază.
Mai am şi un câine «tomberonar» la
care îi dau de mâncare. Deşi nu e
rasă periculoasă, maidanezul este
mult mai agresiv. Kyra a crescut cu
noi în pat, ne-am comportat cu ea
efectiv ca şi cu un copil, înţelege
tot. Autoritatea supremă o deţine
soţul meu şi lui îi ascultă comenzile
fără excepţii. Nu ştiu cum înţeleg
alţii că e cu rasele agresive, dar nu
cred că există asemenea câini, dacă
sunt educaţi corespunzător. Eu cred
într-un lucru: niciodată să nu te bagi
la ei când mănâncă, atunci sunt imprevizibili. Vara trecută am avut o
reacţie din partea Kyrei când nişte
copii aflaţi pe stradă, ea fiind în
curte, au încercat să o instige, lovind
cu picioarele în poartă, ceea ce au
şi reuşit, dar Kyra s-a calmat la
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comenzile noastre. Dacă intră
străini în curte şi suntem noi de faţă
totul este bine, îşi aduce jucăriile să
socializeze, însă dacă nu suntem
noi, se comportă ca şi un veritabil
exemplar dintr-o rasă de pază şi
apărare. Nu am avut niciodată probleme şi o vom avea pe Kyra inclusiv
după ce vor veni pe lume copiii
noştri”, este convinsă Alexandra
Romoşan.

Fii raţional
După analizarea mai multor
reacţii de agresivitate ale unor câini
din diferite rase, mai mulţi specialişti în comportament canin au
conchis că „aceştia nu sunt agresivi,

pentru că agresivitatea presupune
intenţia de a face rău. Sunt doar
neînţeleşi de către stăpânii lor”. De
pildă, ei sunt de părere că patrupezii
respectivi erau anxioşi, nesocializaţi. Din sentimentul de teamă,
câinii pot să aibă trei genuri de
reacţii: fugă, supunere sau luptă.
Cei mai mulţi reacţionează agresiv,
luptând, de teamă. Mai mult, există
semnale clare ale acestei reacţii.
De aceea, stăpânul trebuie să intervină cu fermitate atunci când
observă semnalele respective şi să-l
liniştească - e o reacţie a unui individ raţional, care-şi foloseşte raţiunea în scop pozitiv, manipulând
starea emoţională a unei fiinţe ce
pregăteşte un act negativ.
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ATITUDINE

Mizeria lor vs. mizeria noastră
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

Î

i iubim. Sunt prietenii noştri cei mai buni. Avem grijă
să aibă o viaţă bună. Însă
ca proprietari de câini ar trebui să
le conştientizăm şi să le respectăm
nevoile.
Încă îmi amintesc de o întâmplare petrecută pe o stradă foarte
circulată din Cluj-Napoca. Printre
trecători, o femeie care plimba un
câine de talie mijlocie. Când câinele
s-a oprit să îşi facă nevoile, femeia
a scos o pungă din buzunar, a tras-o pe
mână, a luat de pe jos dejecţia
câinelui şi a aruncat-o puţin mai încolo, printre arbuştii ornamentali
plantaţi în faţa unei scări de bloc,
ulterior punându-şi punga în buzunar, probabil pentru o viitoare întrebuinţare. Inconştienţă sau nepăsare? Nu ştiu cum să caracterizez
reacţia la care am fost martoră.
Puţini ştiu că, în anumite condiţii,
fecalele unui câine pot reprezenta
o reală ameninţare şi sunt deosebit
de periculoase pentru sănătatea oamenilor, astfel transmiţându-se infecţii cu salmonella sau e-coli, fiind
un incubator perfect pentru ouă de

viermi paraziţi şi putând contamina
apa potabilă prin ajungerea lor în
sistemul de canalizare. Pe lângă
asta, cred că ştim bine cu toţii că
strada nu este toaletă publică. Dacă
ne iubim animalele, trebuie să
facem asta de la botic până sub
coadă. Vă imaginaţi cum ar fi să
doriţi să ieşiţi la plimbare în parc
pentru a vă limpezi gândurile, iar
aleile să fie adevărate „câmpuri minate”? Or fi dejecțiile câinelui îngrăşământ natural pentru pământ, dar
nicidecum pentru asfalt, iar regulile

instituite de autorităţi, atunci când
bunul simţ nu face faţă, ne dictează
să strângem mizeria lăsată de câinele pe care tocmai l-am scos la
plimbare, ca proprietar responsabil.
Evident, apar şi diverse voci
care se apără cu argumentul: Dar
după maidanezi cine strânge? Însă
acesta nu este un motiv plauzibil
pentru ca toată mizeria câinilor să
rămână în spaţiul public. Faptul că
mutăm vina de la unii la alţii nu
rezolvă problema. Statisticile ne
furnizează date conform cărora în
lume ar exista cel puţin 525 de milioane de câini. Cred că este lesne
de imaginat cum ar arăta locurile
publice, dacă nimeni nu ar mai
strânge după ei.

Legea bunului simţ
La Primăria Cluj-Napoca, există înregistrate de-a lungul timpului multe plângeri făcute de oamenii
care nu mai suportă să vadă în
spaţiul public dejecţiile câinilor cu
proprietari iresponsabili. Într-o hotărâre a Consiliului Local Cluj-Napoca din 1996 se prevede faptul că
însoţitorii câinilor au obligaţia să
colecteze deîndată dejecţiile provenite de la animale. În acest scop,
46

septembrie - octombrie 2013

însoţitorii câinilor vor avea în mod
obligatoriu în timpul plimbării o
mătură mică, un făraş, pungi PVC
şi mănuşi în vederea colectării dejecţiilor. După colectare, acestea vor
fi depozitate la cel mai apropiat
punct gospodăresc sau coş de
gunoi, dar nu în zona reciclabilă.
Încălcarea acestor prevederi se
sancţionează cu amendă de la 300
la 1.000 lei.
Regulile scrise există deci, dar
se pare că ele singure nu ajung, de
vreme ce cazuri asemănătoare celui
descris mai sus continuă să apară.
„Nu înţeleg de ce este atât de greu
să ai mereu o punguţă la tine, iar
atunci când ieşi cu câinele, iei mizeria şi o arunci în primul coş de
gunoi. Însă mi se pare absurd să
am făraş, mănuşi, lopăţică, mătură
şi altele. Totuşi, să nu exagerăm,
autorităţile ar trebui să fie conştiente de faptul că nu o să meargă
nimeni la plimbare cu aceste ustensile, dar trebuie să respectăm dreptul altor persoane la un spaţiu public curat”, e de părere o proprietară
de câini din Cluj.

Atenţie în ce călcaţi!
De ce nu putem lua şi noi exemplul nemţilor, englezilor, americanilor care strâng după câinii lor?
Dacă eşti needucat şi fără bun simţ,
cum poţi să te declari iubitor de animale? Discutăm, comentăm, ne expunem părerile care nasc divergenţe, spunem ba că e inestetică, ba
că miroase urât, ba că este biodegradabilă, însă mizeria tot acolo
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rămâne. „Când am fost în State, în
Central Park New York, la fiecare 25
de metri erau plăcuţe pe care era
scris «Ţine câinele în lesă şi curăţă
după el». Am văzut pe Broadway un
părculeţ unde stăpânii îşi scoteau
câinii pentru a-şi face necesităţile
şi am văzut cum un domn îmbrăcat
în costum strângea fecalele câinelui
şi le depunea la coşul de gunoi. Asta
într-o scurtă trecere, de 2-3 minute.
Aici, în România, în 20 de ani am
văzut o singură dată o doamnă care
a pus sub fundul câinelui un ziar
pentru a nu murdări spaţiul public.
Restul aşa-zişilor iubitori de animale
stau şi îi admiră cum fac în mijlocul
trotuarului, după care pleacă liniştiţi. Halal civilizaţie, dar avem
şansa de a fi «norocoşi» la tot pasul”, e de părere un cetăţean indignat.
Problema nu e doar la noi, în
România. Peste graniţe te şi miri ce
mai inventează unii pentru a educa
stăpânii de câini. Municipalitatea

din Ierusalim a declarat că intenţionează să colecteze ADN-ul tuturor
câinilor înregistraţi pentru ca astfel
să fie găsiţi proprietarii care nu
adună după patrupede şi nu pot fi
prinşi în flagrant. Într-un orăşel din
Spania s-a găsit o altă modalitate
pentru a pedepsi neglijenţa celor
care nu curăţă după câinii lor. Astfel,
câţiva voluntari s-au angajat să
supravegheze atent spaţiul public,
transformându-se în adevărate „radare umane” cu scopul de a-i depista pe cei care nu curăţă murdăria
lăsată în urmă de câinii lor, acţiunea
de identificare a „contravenienților”
fiind urmată de livrarea „pacheţelului” acasă la proprietari, cu menţiunea „obiect pierdut”. Campania
şi-a dovedit utilitatea, deoarece la
scurt timp după ce au acţionat patrulele civile (care într-o singură
săptămână au făcut 147 de „livrări
la domiciliu”), autorităţile au raportat o scădere de 70% a cantităţii de
dejecţii animale găsite în spaţiul
public.
Cel mai puternic om al planetei, preşedintele SUA, Barrack Obama, a declarat: „Este o curte mare
în spatele Casei Albe care se cheamă Peluza Sud. De multe ori mă
plimb cu Bo noaptea şi este amuzant. Câteodată alerg cu el, iar uneori trebuie să-i adun murdăria. Pentru că nu vreau să las murdăria în
iarbă. Aşa că, dacă aveţi un câine,
trebuie să-l scoateţi la plimbare, dar
şi să faceţi curat după el.” Cred că
putem face asta şi noi, ceilalţi proprietari responsabili de câini.
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EVENIMENT

Ham Fest, weekend-ul lor

de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

L

a fel ca şi oamenii, animalele de companie au
şi ele nevoie de distracţie
şi socializare şi, cum nu le putem lua
cu noi la concertele rock sau la „Festivalul micilor”, din motive evidente,
trebuie să le găsim sau să le creăm
şi lor diverse evenimente relaxante.
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Cei care locuim în oraşe ne
putem deplasa mai greu la pădure,
unde ne-am putea lăsa petul să
adulmece sălbăticia şi să revină
pentru puţin timp la origini, iar la un
spaţiu larg de joacă ne gândim cu
timiditate, pentru că există din ce
în ce mai puţine. La un loc de înot
am încetat să mă mai gândesc de
mult. O excursie până la munte sau
mare necesită timp şi bani şi nu ţi-o

permiţi atât de des. „Cuţodromurile”
sunt destul de limitate ca număr şi
ca întindere, iar dacă ai ca animal
de companie un câine dintr-o rasă
mai puţin populară şi ştampilată „de
lupte”, îţi este şi mai greu să-l laşi
la joacă.
La un moment dat te trezeşti
că plimbarea câinelui se rezumă la
un tur de cartier, printre atacuri ale
câinilor străzii şi mizeria lăsată în
urmă de alţi câini ai căror stăpâni
se fac că plouă exact în momentul
în care trebuie să strângă. Recunosc că mi-am vărsat un of, dar ca
să nu pic în extrema asta o să descriu şi părţile pozitive ale acestei
discuţii. De curând am primit pe
Facebook o invitaţie la un eveniment numit „Ham Fest”, despre
care am gândit că va fi încă un târg
în care producători şi importatori de
hrană şi accesorii pentru animale
de companie vor încerca să te convingă de produsele lor minune fără
de care câinele tău nu va mai putea
trăi sănătos şi fericit. Am studiat mai
septembrie - octombrie 2013

bine problema, am pus în balanţă
faptul că sunt implicaţi cei de la
asociaţiile Câini Utilitari şi Red Panda şi asta mi-a dat speranţa că va
fi un eveniment complet, cu demonstraţii canine, concursuri de tot
felul şi spaţii de joacă. Şi aşa a şi
fost.

Planeta Ham Ham
Totul s-a desfăşurat la Planeta Ham Ham, un centru de dresaj
amenajat pe un fost stadion, în inima capitalei - zona Floreasca -,
unde câinele tău era invitatul de
onoare mult respectat.
Încă de la intrare, toţi câinii
erau serviţi cu gustări (nebrănduite),
apă proaspătă şi jucării din partea
casei, iar tu, ca stăpân, erai informat despre programul evenimentului şi îndrumat către punctele de interes. Festivalul a început după ora
16, pentru a nu se încinge prea tare
„atmosfera”.
Am observat prezenţa multor
copii şi, ulterior, am aflat că aceştia
făceau şi ei parte din planul organizatorilor - au existat ateliere creative
pentru ei, demonstraţii canine în
care au fost implicaţi şi au profitat
inclusiv de simpla joacă cu câinii.
Standurile de adopţii au existat şi
ele, cu aceiaşi căţei cu ochi blajini
în căutarea unui suflet cald, şi inclusiv starurile canine de la Câini
Utilitari despre care am vorbit în
numărul trecut. Jucăriile şi castroanele de apă şi mâncare se găseau la tot pasul. Bichoni maltezi,
Lupi Albi împreună cu Bulldogi şi alte rase de diverse talii se împrieteneau şi erau în armonie. Pare uşor
exagerat, dar jur pe bandana roşie
a câinelui meu că exact aşa a fost.
Intrarea a fost gratuită, iar
singura regulă pe care trebuia să o
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respecţi era ca animalul tău să fie
ţinut în lesă.

Concursuri haioase
Concursurile nu mai conteneau, iar publicul, în număr destul
de mare, a părut încântat de acţiune. De la întreceri la fugă între
copii şi câini la concerte de muzică
şi, spre sfârşitul primei zile, la spectacolul „Mărturisirile unui câine”, un
spectacol de teatru excelent, care
merită urmărit.
Ca să vă faceţi o idee despre
atmosferă, aceasta este lista cu
concursurile organizate în cele două
zile: „Pista Ispitelor”, „Biscuiţii zburători”, „Cea mai veselă codiţă”, „Cel
mai cool puiuţ”, „Cea mai cochetă
domnişoară”, „Cel mai tânăr stăpân”, „Cel mai arătos comunitar”,
„Look alike”, „Cel mai vorbăreţ

căţel” şi „Simon spune”. Vă imaginaţi că nu au fost nişte concursuri
prea riguroase, pentru că la fiecare
dintre ele exista câte unul sau mai
mulţi concurenţi blănoşi care făceau publicul să izbucnească instant în râs. De pildă, stăpânul trata
cu mare seriozitate proba de mers
printre obstacole, iar câinele mânca
de pe jos toate gustările lăsate în
urmă de la proba precedentă. Un
altul ar fi trebuit să sară un obstacol
şi a preferat ca în locul săriturii să
ia un loc în public.
În modul ăsta s-au desfăşurat
cele două zile şi sperăm ca evenimente ca acesta să se organizeze
în fiecare weekend. Beneficii sunt
nenumărate: adopţii, legarea şi
întărirea relaţiilor în comunitatea iubitorilor de câini, strângeri de fonduri pentru adăposturi şi simpla voie
bună a animalelor şi a oamenilor.
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INEDIT

Cel mai mediatizat câine
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

Î

ncă de la naştere, Bo, căţelul familiei preşedintelui
Barak Obama, a avut parte
de publicitate. Cu toate acestea, nu
Bo este cel mai celebru locatar patruped de la Casa Albă. A existat un
alt câine care, fără a beneficia de
mijloacele moderne de comunicare
de care beneficiază astăzi Bo, a fost
cel mai cunoscut, dar şi cel mai „influent” câine al Americii. Este vorba
despre Laddie Boy, un exemplar din
rasa Airedale Terrier, câinele preferat al preşedintelui SUA Warren G.
Harding. Istoricul Tom Crouch spunea: „Au mai fost câini celebri de
atunci încoace, dar niciunul nu a
fost aşa de mediatizat ca Laddie
Boy.”

Scrisorile... câinelui
Născut pe 26 iulie 1920, Laddie Boy a ajuns la Casa Albă pe 5
martie 1921, la o zi după preluarea
mandatului de preşedinte de către
Warren G. Harding. Încă de la sosirea sa, a fost inclus în toate aspectele vieţii de zi cu zi de la Casa
Albă. Vestitul terrier nu doar că
prezida şedinţele de consiliu în care
se stabileau direcţiile de politică
internă şi externă ale SUA, dintr-un

fotoliu personalizat, dar participa
şi la conferinţe de presă, la evenimente caritabile şi apărea pe
paginile marilor ziare.
În acea vreme, primele pagini
ale „Washington Star” sau „New
York Times” erau foarte des ocupate
de ştiri despre acest terrier. Astfel,
în 1921, în doar 39 de zile, revista
„Times” a publicat cinci articole despre Laddie Boy. Preşedintele însuşi
a încurajat promovarea câinelui său,
trimiţând către presă scrisori „scrise” de către Laddie Boy, sau organizând conferinţe de presă pentru
acesta. Într-una dintre aceste
scrisori, Waren G. Harding scria, în
8 februarie 1922, în numele câi-

nelui său: „Atât de mulţi oameni îşi
exprimă dorința de a mă vedea sau
de a da mâna cu mine, aşa că tare
mă tem că voi fi suspectat că aş
vrea să mă lansez în politică. Dar,
având în vedere clasa noastră politică de azi, vă spun sincer că nu
am cum să am astfel de aspiraţii”.
Popularitatea câinelui era
incredibilă. Numeroşi producători de
jucării i-au cerut preşedintelui permisiunea de a avea drepturile de
exclusivitate în a produce o jucărie
de pluş asemănătoare lui Laddie
Boy. Preşedintele a refuzat aceste
demersuri, însă asta nu a împiedicat o anumită companie să iasă pe
piaţă cu o jucărie de pluş care imita
celebrul căţel. Era un semnal al unui
nou trend. Fiecare copil îşi dorea o
jucărie Laddie Boy, aşa cum îşi dorea şi un căţel care să semene cu
acesta. Popularitatea rasei Airedale
Terrrier a crescut brusc, ajungând
ca şi astăzi rasa să fie în primele
trei, ca număr de exemplare, din
SUA.

Schimbarea stăpânului
În iulie 1923, Harding a încercat să scape de scandalurile de
presă, ce se ţineau lanţ, şi s-a ho50
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tărât să părăsească Washington-ul.
A planificat un turneu pe coasta de
vest, în cadrul acestuia urmând să
viziteze şi Alaska (Harding a fost
primul preşedinte care a vizitat
acest stat). Pe parcursul călătoriei,
starea de sănătate a preşedintelui
s-a agravat, iar medicul Emmanuel
Libman a diagnosticat că preşedintele suferă de boli coronariene.
În 2 august 1923, la ora 19.35, în
apartamentul prezidenţial al hotelului Palace din San Francisco, Harding a murit.
Laddie Boy nu a fost luat în
acest ultim turneu al celui de-al 29lea preşedinte american. Ziarele au
relatat, în zilele ulterioare decesului
preşedintelui, starea de aşteptare
şi de tristeţe în care se găsea câinele. Un ziarist a consemnat cum
câinele era foarte atent la maşinile
care soseau la Casa Albă, gândindu-se, probabil, că, din moment ce
stăpânul său a plecat într-o maşină,
tot într-o maşină se va întoarce.
Părăsind reşedinţa prezidenţială, Florence Harding s-a despărţit
şi de Laddie Boy, dându-l în grijă lui
Harry Barker, agent al Serviciului
Secret care avusese rolul de a o proteja pe durata mandatului. Laddie
Boy a început o viaţă nouă, mai
puţin vizibilă, în casa lui Barker şi a
soţiei sale în Newtonville (Massachusetts). Preşedintele Roosevelt
Newsboys’ Association, Louis New-
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man, a lansat o subscripţie publică
în care să se doneze monede de 1
penny în memoria preşedintelui
Harding. Planul era de a topi aceste
monezi pentru ca, din metalul rezultat, să fie turnată o statuie a lui Laddie Boy. Astăzi, statuia se găseşte
la Muzeul Național de Istorie Americană al Institutului Smithsonian.
Laddie Boy a murit în 22 ianuarie
1929, iar „New York Times” a publicat un articol cu titlul „Plecarea
magnificului terrier”, în care descria
ultimele clipe de viaţă ale primului
câine al Americii.

Cine a fost Warren G. Harding
Warren G. Harding s-a născut pe 2 noiembrie 1865, într-o
familie cu opt copii din Blooming
Grove (Ohio). Atras încă din tinereţe de jurnalism, în 1886, Harding
a cumpărat „Marion Daily Star”,
unul din cele mai slab vândute
ziare locale. În scurt timp acesta a
devenit cel mai important organ
de presă din zonă. Atras de cariera
politică, Harding s-a înscris în Partidul Republican şi, în 1899, a fost
ales senator de Ohio - în perioada
1904-1906, Harding a fost guvernator al statului Ohio. Ca o încununare a carierei politice, Harding
a fost nominalizat candidat din
partea Partidului Republican pentru preşedinţia SUA. Promiţând
revenirea la normalitate, o economie puternică şi independentă şi
o anumită relaxare în politica rasială, precum şi anumite drepturi
pentru femei, Harding a câştigat
detaşat alegerile din 1920 cu un
procent record: 60,3% din voturile
electorilor. Warren G. Harding a
adus la Casa Albă stilul de lucru
relaxat, neconvenţional, în care
viaţa reală avea mult mai multă
substanţă. Unul din aspectele
acestei vieţi obişnuite a fost tocmai
terrierul Laddie Boy.
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SĂNĂTATE

Limfomul malign canin

de Miruna Chiriac
miruna.chiriac@petzoom.ro

Î

n ultimul timp, în cabinetele medicilor veterinari
sosesc stăpâni însoţiţi de
sufleţele triste şi foarte speriate de
(re)vederea specialistului, care se
plâng că animăluţului lor le-a apărut
o „gâlmă”, „umflătură” la nivelul popliteului, axilei, inghinal, submandibular, parotidian sau prescapular.
Pentru medicul veterinar, dar mai
ales pentru stăpân, necunoscuta în
această ecuaţie este natura acestei
umflături cu diferite localizări, precum
şi cauzele care au dus la apariţia ei.
Cu siguranţă, medicul deja are o suspiciune de diagnostic, însă fără o confirmare indubitabilă, acest lucru este
neconcludent. Până nu se prelevează
o probă prin PAAF (puncţie aspirativă
cu ac fin) este foarte puţin probabil
să putem pune un diagnostic printr-o
simplă palpare.

O formă de cancer
Limfomul este una dintre cele
mai des întâlnite forme de cancer
care afectează atât limfocentrii, cât
şi alte organe care au la bază ţesut
limfoid. În cazul canidelor, termenul
cel mai adesea folosit este „limfosarcomul” sau „limfomul malign canin”, aceasta fiind o boală progre-

sivă care apare din cauza limfocitelor ce au părăsit teritoriul medular
şi populează ţesuturile limfoide. Rasele care se luptă tot mai frecvent
cu acest limfom sunt: Boxer, Scottish Terrier, Baset Hound, Airedale
Terrier, Chow Chow, Ciobănesc German, Poodle, St. Bernard, Beagle,
Rottweiler şi Golden Retriever.
Cauzele care duc la apariţia
acestei forme de cancer sunt de
cele mai multe ori de origine genetică, dar cum medicina se află în continuu progres, mai nou sunt suspecte
şi alte cauze, cum ar fi disfuncţiile
imune; anomaliile cromozomiale;
radiaţiile magnetice, expunerea la
ierbicide sau infecţiile retrovirale.

În activitatea practică, ne putem întâlni cu patru tipuri de limfosarcom, în funcţie de locul în care
se află: multicentric; mediastinal;
gastrointestinal; extronodal (afectează rinichii, SNC, pielea, inima sau
ochii). Limfomul multicentric este
cel mai adesea întâlnit şi se localizează la nivelul limfocentrilor care
pot afecta sau nu pot afecta splina,
ficatul, măduva osoasă.
O altă clasificare se poate
face ţinând cont de implicarea limfocitelor B sau a limfocitelor T (70%
din limfosarcoame sunt de tip B).

Simptomatologie
Simptomatologia acestui cancer heterogen este foarte variată,
depinzând de localizarea acestuia
şi asupra căror organe a atacat.
Limfoadenopatia reprezintă primul
simptom care apare şi care nu este
dureros. Pe măsură ce acesta evoluează, vor apărea şi alte semne
printre care depresie, letargie, febră,
deshidratare, pierderi în greutate,
inapetenţă, anorexie, diaree, vomă,
constipaţie, melenă, distensie abdominală, polidipsie, poliurie, dispnee,
alopecie, prurit, dezorientare, ataxie, schimbări comportamentale.
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Limfomul este cel mai comun
tip de cancer care provoacă hipercalcemie la câine. Pe lângă acestea,
ne mai putem confrunta cu polidipsie, poliurie şi aritmii cardiace, iar
în aceste cazuri hipercalcemia este
datorată secreţiei de hormoni paratiroidieni.
În perioada de creştere în
volum a limfocentrilor, limfosarcomul multicentric este nedureros. Cel
mediastinal poate duce la acumulare de lichid în jurul plămânilor (popular „apă la plămâni”), dând naştere tusei şi dificultăţii în respiraţie.
Provoacă vomă, diaree şi melenă,
iar pe lângă acestea se mai observă
şi un nivel foarte scăzut al albuminelor serice.
Diagnosticul diferenţial se
aplică îndeosebi pentru a diferenţia
limfomul cu descărcare citemică
faţă de leucemie. Leucemia este un
cancer al celulelor sangvine, fiind
implicate liniile celulare din structura măduvei osoase hematogene.
Un element definitoriu în diagnosticul leucemiei este efectuarea medulogramei (puncţie osoasă pentru
prelevarea de măduvă hematogenă).
Pentru un diagnostic de certitudine şi pentru stabilirea prognosticului, se recurge la imunofenotipizarea celulelor tumorale folosindu-se
anticorpi monoclonali.

Prognostic
Atât în limfom, cât şi în leucemie prognosticul este foarte
grav. Din punct de vedere histopatologic, limfonodul este sediul unei
hiperplazii limfoide, care determină
o uniformizare a structurii. Limfocitele tumorale pot infiltra capsula
limfonodală, pot „plomba” sinusurile, nu se mai poate sesiza diferenţa de structură dintre medulară
şi corticală.
Citopatologic este dominant
de monomorfism celular. Celulele
diferă ca morfologie în funcţie de
tipul de limfom. Pot fi sesizate di-

viziuni atipice şi transformări celulare specifice celulelor maligne.
Este foarte puţin probabil ca
un câine să se vindece de limfom
malign, iar tratamentul tinde a fi
unul paleativ. Chimioterapia este
tratamentul care a dus la perioade
lungi de remisie. Cel mai des folosit
tratament este combinaţia de Vincristine, Prednisone şi Cyclophosphamide.
Câinii netrataţi au o medie de
viaţă de 60 zile. S-a constatat faptul
că femelele răspund mai bine la
tratament decât masculii, iar câinii
de talie mică par să răspundă mai
bine decât cei de talie mare.

SFATUL MEDICULUI VETERINAR

Dermatita malasseziană la câine
de dr. Weisz Levente
weisz.levente@petzoom.ro

M

alassezia este o ciupercă prezentă de
obicei pe anumite zone ale tegumentului la câini. În mod
normal, prezenţa sa nu constituie
un motiv de alarmă. Cu toate acestea, în unele cazuri, Malassezia se
poate multiplica anormal şi poate
provoca fenomene inflamatorii, această afecţiune fiind numită dermatită malasseziană. Acest tip de
dermatită poate avea factori predispozanţi, necunoscuţi cu exactitate, printre care episoadele alergice, seboree, factori hormonali
(hipotiroidism) sau factori ereditari.

Simptomatologie
Dermatita malasseziană este
frecvent întâlnită în canalul auricular, zona interdigitală, sacii anali,
vaginul căţelelor şi la câinii sănătoşi,
la nivel rectal, fiind cauzată de Malassezia dermatitis/Malassezia pachydermatis şi putând apărea la
orice vârstă şi la majoritatea raselor
de câini (o sensibilitate crescută la
această ciupercă au rasele Basset
Hound, Poodle, Cocker Spaniol, Setter Englezesc, Bichon, Shih Tzu,
Westie, Ciobănesc German etc.).
Simptomatologia este tradusă prin
alopecie, iritaţii ale pielii, descuamări tegumentare, eritem, leziuni
urât mirositoare, hiperpigmentare
tegumentară şi îngroşare epidermală (în cazurile cronice). Fiind un
organism oportunist, ciuperca se
multiplică exagerat atunci când
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condiţiile sunt adecvate, frecvenţa
maximă a acestui tip de dermatită
înregistrându-se în lunile de vară cu
umiditate crescută, dar putând apărea chiar şi în perioada de toamnă.
„Starterul” apariţiei acestui
proces inflamator poate fi orice
boală infecţioasă care slăbeşte sistemul imunitar. Câinii cu dermatite
de origine bacteriană, cu diferite
tipuri de dermatite alergice, cu
pielea iritată, sau care prezintă exces de cerumen sau seboree pot
dezvolta acest tip de dermatită.
În cazul localizării în canalul
auricular, această dermatită este
prezentă alături de alţi agenţi patogeni, otita fiind una mixtă (bacteriană, parazitară şi micotică). De asemenea, utilizarea îndelungată a
unor grupuri de medicamente (glucocorticoizi) sau chiar a unor antibiotice poate predispune câinele la
apariţia acestui tip de dermatită.
Exemplarele cu dermatită

malasseziană prezintă un grataj accentuat - din cauza zgârieturilor,
rănile se pot suprainfecta, răspândind astfel ciuperca pe suprafaţa
tegumentului. În formele generalizate, câinii au un miros respingător,
aspect de piele grasă, solzoasă, iar
în cazul localizării auriculare emană
un miros caracteristic şi prezintă
scuturări frecvente din cap.

Diagnosticare şi tratament
Diagnosticarea dermatitei
malasseziene se face prin identificarea ciupercii. Probele examinate
la microscop se obţin prin raclaj cutanat, tamponare şi/sau prin aplicarea unei benzi transparente autoadezive (se pot efectua şi culturi,
în condiţii de laborator, pentru identificarea agentului etiologic).
Având în vedere faptul că
Malassezia este prezentă în mod
normal pe un animal sănătos, este
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necesar să se stabilească dacă ciuperca este şi agentul cauzator principal al respectivei dermatite. Este
esenţială diagnosticarea corectă,
prin stabilirea principalei cauze (infecţie bacteriană primară, dermatită alergică alimentară, seboree
sau alte condiţii care slăbesc sistemul imunitar) şi aplicarea unui
tratament corespunzător pentru
fiecare caz în parte, de multe ori
unul mixt (antiparazitare, antibiotice, antimicotice, dietă alimentară).
De cele mai multe ori, de acurateţea
şi rapiditatea punerii diagnosticului
de dermatită malasseziană depinde
şi eficacitatea tratamentului aplicat.
În cazul localizării pe arii foarte mici, se poate alege tratamentul
topic, utilizarea produselor din por tofoliul LDCA Franţa (Dermoscent
Pyo spot 0-10 kg, Dermoscent Pyo
spot 10-20 kg, Dermoscent Pyo spot
20-40 kg, Dermoscent Pyo Wipes),
sau al producătorului VetPlus (Coatex şi Coatex Medicated shampoo).
În cazurile mai severe sau
cele rezistente la tratamentul topic,
pot fi administrate, timp de mai
multe săptămâni, ketoconazol oral,
fluconazol sau itraconazol - deşi
efectele sunt vizibile în una-două
săptămâni, terapia trebuie continuată timp de trei-cinci săptămâni.
Aceste medicamente cu administrare orală sunt foarte eficiente, dar
din cauza efectelor lor secundare,
potenţial toxice şi a costurilor ridicate trebuie utilizate numai sub supravegherea medicului veterinar.
Gama Dermoscent Pyo-spot
este primul produs veterinar spot-on purificator, care optimizează managementul infecţiilor cutanate. Produsul
este special formulat pentru câinii
predispuşi la piodermitis şi mala-
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ssezioză. Datorită acţiunii sale „3 în
1” (purificare, calmare şi hidratare),
Dermoscent Pyo-spot reprezintă un
tratament preventiv şi adjuvant cu
o înaltă complianţă în tratamentele
antibacteriene şi antifungice. Pyospot este recomandat pentru câini
cu episoade recurente ale piodermitei şi malasseziozei, dar poate fi
utilizat şi ca tratament preventiv
pentru câini predispuşi la infecţii ale
pielii sau ca tratament pentru tratarea problemelor microbiene ale
pielii şi a malasseziozei. Oferă
alternativă eficientă şi îmbunătăţeşte tratamentul prin reducerea
efectelor adverse şi rezistenţei la
antibiotic, datorită compoziţiei 100% naturale: PhytoC-2, patentat şi produs
exclusiv prin „tehnologia verde”, are
excelente proprietăţi antibacteriene
(împotriva Staphylococcus pseudointermedius) şi antifungice (Mala-

ssezia); extractul de Neem şi Ajowan
şi uleiurile esenţiale de Palmarosa
şi Savory - cu acţiune antiseptică;
uleiul vegetal din cânepă - bogat în
EFA; uleiul vegetal de Tamanu - cu
proprietăţi calmante şi bogat în EFA;
componenta de uleiuri esenţiale de
Lavandă şi Lemon eucalyptus - cu
proprietăţi calmante.
Produsul Coatex asigură prin
compoziţia sa (acidul gamma-linoleic şi acidul linoleic, respectiv EPA
şi DHA) necesarul de acizi graşi
esenţiali şi vitaminele necesare
vindecării tegumentului şi procesul
de reepitelizare. Produsul Coatex
Medicated shampoo asigură prin
compoziţia sa eficienţă multidirecţională (antifungică, antibacteriană,
anti-malasseziană şi cheratolitică).
Cele trei ingrediente principale sunt Chloroxylenol-ul, cu efect
puternic antibacterian, tiosulfatul de
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sodiu şi acidul salicilic, cu efect antimicotic, antimalassezian şi cu
efect cheratolitic. Pentru a beneficia
de eficacitatea maximă a produsului, spălarea câinilor trebuie efectuată prin aplicarea şamponului pe
părul anterior umezit (pentru curăţare), operaţiune urmată de prima
clătire, apoi de aplicarea şamponului pentru a doua oară, se aşteaptă câteva minute (pentru exercitarea efectului), după care
urmează a doua clătire cu apă din
abundenţă, în final trecându-se la
uscarea corespunzătoare a animalului. Obţinerea unui efect terapeutic eficient este foarte uşoară,
tratamentul poate fi făcut chiar de
proprietar, iar produsul nu pătează
blana câinelui, deţinând capacitate
de spumare foarte bună şi conferind
animalului un miros plăcut.
Frecvenţa utilizării produsului
depinde de severitatea leziunilor
pielii şi este recomandat să fie utilizat conform sfaturilor medicului
veterinar.

Otitele
Otitele provocate de Malassezia sunt tratate, în primul rând, prin
toaletarea urechii cel puţin o dată
pe zi. De altfel, curăţarea regulată
a urechilor reprezintă o activitate
foarte importantă pentru prevenirea
otitelor, deoarece orice produs otic
cu antibiotic, antiinflamator şi/sau
antimicotic nu poate funcţiona la
parametrii doriţi fără un teren bine
pregătit anterior aplicării sale, iar
umezeala şi cerumenul în exces
constituie un mediu potrivit atât
pentru bacterii, ciupercă (Malassezia), cât şi pentru acarianul Otodectes cynotis.
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Pentru curăţarea şi purificarea urechilor, se recomandă utilizarea produsului Dermoscent Pyo
Oto-Clean, 100% natural, special
adaptat pentru optimizarea managementului otitei externe. Ambalat
în monodoze, produsul oferă o dozare exactă şi se evită riscul de contaminare încrucişată. Are o acțiune
„3 în 1” care permite curăţarea, purificarea şi calmarea conductului auditiv extern într-un mod eficient şi
sigur, datorită formulei non-iritante
cu pH fiziologic.
Datorită acţiunii ceruminolitice (lipo-aminoacizi din măr verde)
şi de purificare (propolis şi uleiuri
esenţiale din mirt roşu), produsul
este recomandat pentru câini cu
otită recurentă şi pentru pregătirea
conductului auditiv extern administrării tratamentului. Cu o formulă
fără săpun şi cu ingredient natural
cu pH fiziologic, produsul este sigur
pentru utilizarea frecventă fără

efecte secundare, chiar şi pentru
urechile cele mai sensibile (PhytoC2, extract de plante patentat din flori
de cânepă: proprietăţi antifungice

şi antibacteriene).
Prin utilizarea frecventă, acest produs ajută la importantul proces de reepitelizare, curăţând şi vindecând conductul auditiv extern. În
astfel de cazuri, dieta potrivită constă în gama Purina PVD, sortimentul
PVD Canine DRM având rezultate
excelente.
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NUTRIŢIE

Gama de hrană Brit Care

• Soluția ideală pentru menținerea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor
nutriţionale la tineretul canin, căţele gestante şi în lactaţie
de dr. Weisz Levente
weisz.levente@petzoom.ro

C

ivilizaţia modernă şi impactul ei negativ influenţează atât viaţa oamenilor, cât şi pe cea a animalelor
de companie ale acestora. Gradul
ridicat de stres poate cauza diverse
boli în rândul populaţiei, ca de exemplu îmbolnăvirea sistemului cardiovascular, a inimii, apariţia cancerului, diabetului etc. De multe ori,
tratamentul acestor boli este unul
nereuşit şi scump. Brit a dezvoltat
hrana superpremium pentru animalele de companie, care protejează organismul cu succes împotriva
influenţelor negative din mediul înconjurător şi funcţionează şi ca hrană (nutriţie) profilactică şi/sau terapeutică.

100% hipoalergenic
Brit Care este preparat totalmente din ingrediente hipoalergenice şi uşor digerabile. Selectarea
atentă a ingredientelor garantează
o toleranţă ridicată a mâncării şi
previne reacţiile alergice şi intoleranţa la mâncare. Formulele Brit
Care conţin componenţi funcţionali
care întreţin imunitatea, îmbunătăţesc sănătatea şi ajută la eliminarea
riscurilor unor îmbolnăviri serioase.
Iată care sunt avantajele cheie ale
sortimentului Brit Care:
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• Ingrediente 100% hipo-alergenice - miel şi orez / curcan şi orez
/ somon şi cartofi. Brit Care este un
produs superpremium 100% hipoalergenic. Carnea de miel este foar te palatabilă şi o sursă de proteină
digestibilă. Are un profil mai bun de
aminoacizi decât carnea de pui,

aşadar e mult mai digestibilă pentru
câini. Somonul este o sursă de proteină cu digestibilitate ridicată şi

contine Ω3 şi Ω6, acizi graşi în
proporţie optimă.
Mâncarea pe bază de somon
protejează sistemul vascular împotriva arterosclerozei. Cartofii (procesaţi printr-o tehnologie specială
pentru digestibilitate optimă) sunt
consideraţi drept cea mai eficientă
sursă de carbohidraţi şi componente hipoalergenice. Combinaţia de
somon şi cartofi este foarte eficientă în managementul alergiilor dermatologice şi pentru câini care suferă de diabet.
• Profil echilibrat de aminoacizi. În proteinele canine, într-o oarecare proporţie, există aminoacizi.
Brit Care aduce aceeaşi compoziţie
de aminoacizi, necesară pentru o
mai bună utilizare a proteinelor recuperate. Aceasta ajută câinele să
utilizeze aminoacizii, recuperaţi la
maximum, pentru crearea ţesuturilor corporale. Conţine ingrediente speciale care influenţează pozitiv caracteristicile de hrănire:
- fructo-oligozaharide (FOS):
asigură o hrănire optimă pentru microflora intestinului, protejând intestinul împotriva patogenelor cau57

zatoare de diaree, ajută pentru utilizarea mai bună a calciului şi scade
nivelul de LDL colesterol.

mannan-oligozaharide
(MOS): protejează intestinul împotriva microflorei patogene (aglutination process), modulează microflora
intestinală (foarte impor tant), îmbunătăţeşte starea de sănătate a
intestinului şi sprijină dezvoltarea
imunităţii specifice.
- extract de
Yucca: asigură
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un bun control al mirosului excrementelor, al absorbţiei amoniacului
în intestine, protejează ficatul, protejează hemoglobina împotriva degradării (methemoglobinemie).
• Ulei de somon. Conţine un
nivel ridicat de acizi graşi Ω3, uleiul
de somon reprezentând totodată
cea mai bună sursă de AG şi fiind
utilizat pentru atingerea unui raport
în proporţie optimă între Ω3, Ω6 şi
acizii graşi. Ω3 protejează sistemul
vascular împotriva arterosclerozei,
previne şocurile asupra inimii, asigurând o vascularizare suficientă a organelor consumatoare de oxigen.
• Componenţi speciali.
- condroitin sulfat, glucozamină sulfat, MSM, proporţie echilibrată de Ca-P. Aceste substanţe sunt
componentele naturale ale cartilajului. Ajută la funcţionarea sănătoasă a articulaţiilor,
la atenuarea proceselor inflamatoare
şi la reintegrarea
cartilajelor afectate.
Conţinutul şi proporţia echilibrată de
calciu şi fosfor
contribuie la dezvoltarea corespunzătoare a oaselor.
- elemente
chelatate (Zn, Cu),
seleniu
organic.
Sunt, de fapt, atomii
unor elemente - „îmbrăcaţi” cu aminoacizi, această „îmbrăcăminte” protejând
elementele respective împotriva degradării pe suprafaţa
mucoasei intestinului. Zincul
chelatat îmbunătăţeşte cali-

tatea pielii şi a blănii, iar cuprul influenţează pozitiv producerea de
sânge. Forma organică de seleniu
în combinaţie cu vitamina E îmbunătăţeşte imunitatea şi lucrează ca
un factor de „anti-îmbătrânire”.
• Fără ingrediente negative.
Nu conţine soia, carne de vită şi
porc, acestea fiind surse de proteine
slab digestibile, care cauzează utilizarea scăzută a mâncării şi stres
excesiv al tractului digestiv (dacă
produsul ar conţine aceste surse,
ar putea declanşa reacţii alergice).
De asemenea, nu conţine grâu şi
porumb (care pot cauza reacţii alergice din cauza conţinutului ridicat
de proteine al acestor cereale) şi
nici organisme modificate genetic
sau alte substanţe negative, fiind
fabricat în totalitate din ingrediente
naturale.

Sortimente şi recomandări
Ca prezentare comercială,
toată sortimentaţia pentru câini
există sub trei forme: 1 kg, 3 kg şi
12 kg. Există mai multe tipuri de
Brit Care, clasificate după talia
câinelui, vârsta şi patologia existentă.
Brit Care Puppy All Breed.
Acest tip este recomandat pentru
tineretul înţărcat, în creştere, femelele gestante şi în lactaţie. Este
preparat după reţeta hipoalergică
ideală pentru pui şi câini tineri (4
săptămâni - 12 luni) din toate rasele
sau pentru femele gestante sau
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care alăptează. Este un produs superpremium cu conţinut bine echilibrat şi digestibil, respectând cerinţele speciale pentru căţei în
perioada de înţărcare. Mâncarea
este sensibilă la tractul gastrointestinal. Conţinutul complet de nutritivi
ajută la dezvoltarea corespunzătoare a oaselor, articulaţiilor şi dinţilor, având în compoziţie 32% proteină şi 18% grăsime. Conţine carne
de miel şi produse din carne de
miel, orez, grăsime de pasăre, ulei
de somon, arome naturale, tărâţe
de orez, butaşi uscaţi de sfeclă de
zahăr, drojdie de bere, extract de
yuca, substanţe minerale, sulfat de
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glucozamină, sulfat de condroitină,
DL-metionin, L-lisină, mannan-oligozaharide, fructo-oligozaharide, sulfat
de cupru pentahidrat, pantotenat
de calciu, biotină, vitamina A, vitamina D3, vitamina E (alfa-tocoferol),
conţinutul energetic per kg de hrană
fiind de 3.903 kcal. Este potrivit şi
pentru tineretul înţărcat şi femelele
din rasele de câini cu sensibilitate
alimentară ridicată, asigurând toate
cerinţele nutriţionale.
Brit Care Junior Large Breed.
Este recomandat pentru tineretul în
creştere, fiind o formulă hipoalergenică pentru căţei şi câini junior
(3 luni - 2,5 ani) de talie mare şi

uriaşă (peste 25 kg). Este un produs
superpremium cu conţinut bine
echilibrat şi digestibil, respectând
cerinţele speciale pentru căţei şi
câini tineri de talie mare şi uriaşă.
Conţinutul complet de nutritivi ajută
la dezvoltarea corespunzătoare a
oaselor, articulaţiilor, având în compoziţie 28% proteină şi 14% grăsime. Conţine carne de miel şi produse din carne de miel, orez,
grăsime de pasăre, ulei de somon,
arome naturale, tărâţe de orez,
butaşi uscaţi de sfeclă de zahăr, drojdie de bere, extract de yuca, substanţe minerale, sulfat de glucozamină, sulfat de condroitină,
DL-metionin, L-lisină, mannan-oligozaharide, fructo-oligo-zaharide, sulfat de cupru pentahidrat, pantotenan de calciu, biotină, vitamina A,
vitamina D3, vitamina E (alfa-tocoferol), conţinutul energetic per kg
de hrană fiind de 3.635 kcal.
Este potrivit şi pentru tineretul
în creştere al raselor de câini cum
ar fi: Retriever, German Shepherd,
Fila Brasileiro, Bouvier des Flandres,
Hovawart, Black Russian Terrier,
Neapolitan Mastiff, Boxer, Rottweiler, Great Dane etc., asigurând
toate cerinţele nutriţionale ale acestora.
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MEDIC VETERINAR

Pionierul medicilor veterinari
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

M

adaras Péter s-a născut la 19 octombrie
1967 şi este medicul
veterinar care, împreună cu un asociat, a deschis primul cabinet veterinar privat pentru animale mici din
Cluj-Napoca. Asta se întâmpla în
urmă cu 21 de ani - profesează din
1992, încă de când era în anul V
de facultate a pus bazele cabinetului. „Cabinetul meu a fost primul deschis, după doi ani a deschis un alt
coleg şi foarte multe s-au întâmplat
între timp. Acum sunt 40 de cabinete în Cluj. Este o ramură a medicinii veterinare în ascensiune, în
timp ce medicina veterinară care
interesează animalele mari este în
regres. La ţară s-au schimbat toate,
nu mai există sistemul gospodăresc
de a ţine animale”, spune Madaras.
„Un cabinet veterinar nu ar
trebui să devină doar o afacere.”
Pe lângă cabinetul care s-a
transformat de curând în clinica Veterinarius, Madaras se implică într-o multitudine de evenimente organizate
de asociaţiile de protecţie a animalelor. Sunt zile în care, alături de
alţi voluntari, face sute de sterilizări
şi vaccinări câinilor fără stăpân.
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Spune că a încercat mereu să-i
ajute pe cei cu bani puţini, câini
mulţi şi dornici de a salva şi a ajuta
câinii de pe stradă. Astfel, în jurul
său s-au adunat asociaţiile Nuca,
Arca lui Noe, Trei Fraţi Pătaţi, asociaţia lui Norica Prigoană din Gherla
etc.: „Mă simt foarte bine că fac
asta. Îi ajut pe ei şi ei mă ajută pe
mine. Ca medic veterinar trebuie să
observi şi omul sărac care are un
câine cu probleme. Să faci ceea ce
trebuie şi pe bani mai puţini nu
înseamnă că le-ai făcut rău colegilor
stricând preţurile. Fiecare cabinet
îşi găseşte locul şi îşi face propria

sa istorie. Pentru mine e o bucată
de viaţă lungă, în aceşti ani m-am
format ca om, deci sunt 20 de ani
foarte importanţi. În ceea ce priveşte modul de a discuta cu oamenii sau mai ales de a-i privi pe oameni... asta mi-a fost uşor, fiind şi
tata medic veterinar şi bunicul şi un
unchi... o dinastie de medici veterinari. Cred că şi o fiică de-a mea va
fi medic veterinar - ar fi prima fată
din istoria familiei noastre. La un
moment dat o să mă retrag, poate
o să scriu o carte despre experienţele mele - trebuie să las locul meu
tineretului care aşteaptă în faţa
porţilor”.
Spune că nu a vrut să fie
medic veterinar. I-a plăcut literatura
mai mult - a şi scris în tinereţe, dar
în vremea aceea, în 1986, când a
dat la facultate la filologie, erau
doar două-trei locuri pentru vorbitorii de limba maghiară. A rămas
cu o singură opţiune: să ducă mai
departe profesia cu rădăcini în familie, asta după ce a concluzionat că
nu îi plăcea matematica sau fizica.
Spune despre el că este puţin exhibiţionist, ceea ce-l determină să fie
o persoană publică (realizează emisiuni atât la Radio Cluj în limba maseptembrie - octombrie 2013

ghiară, cât şi la TVR1 şi TVR3): „Încerc să nu fac meseria de râs şi să
fiu un urmaş cât mai drept al tatălui
meu”.
Vorbeşte cu drag despre profesia sa, dar accentuează că este
una foarte grea, pentru că „aduce
o enormă responsabilitate şi trebuie
să fii prezent mereu, nu merge că
ai lucrat 8 ore şi pleci acasă. Dacă
ai făcut o operaţie grea, te gândeşti
tot timpul cum evoluează starea pacientului, poţi primi noaptea telefoane pentru diverse urgenţe...”.
Munca sa se realizează în echipă,
una închegată şi care s-a format
pentru că fiecare membru al ei iubeşte animalele. „Nu mi-a plăcut

niciodată superioritatea de a fi
medic veterinar. Tata putea să discute la acelaşi nivel cu cel mai simplu om de pe planetă, fără să se
vadă că el e doctorul. Suntem egali.
Momentul în care se face diferenţa
este doar atunci când operez animalul şi stăpânul aşteaptă afară,
pentru că eu ştiu ce am de făcut.
Întotdeauna m-am ferit să fiu altfel.
Pune-te în pielea unui câine care
intră într-un loc cu mirosuri străine.
Trebuie să fii cât mai simplu şi mai
cald, fără să îţi demonstrezi superioritatea, nici faţă de stăpân, nici
faţă de câine. Ca medic veterinar
nu eşti autoritate, ci un om care
încerci să ajuţi animalul, dar şi pe
stăpânul acelui câine pentru care,
de multe ori, acel animal contează
mai mult decât orice şi oricine. Dacă
am avut neplăceri şi efecte negative
cu medicii, încerc să nu fiu şi eu un
astfel de medic. Şi încă ceva important: nu poţi iubi animalele fără să
iubeşti oamenii, doar că iubirea înseamnă şi criticism, te iubesc dar
îţi spun ce nu fac bine”.
„Medicul veterinar neinteresat de soarta unui câine fără stăpân
este ca acela care-şi lasă murdăria
în natură după o ieşire la iarbă
verde.”
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Cu o vădită părere de rău,
Madaras spune că nu îi place
direcţia în care începe să se modifice medicina veterinară, dominată
de prea mult snobism. Cei care absolvesc astăzi sunt mult mai bine
pregătiţi, pentru că au acces la
multe şi pot face practică lângă
medici veterinari de animale mici,
ceea ce în urmă cu 20 de ani era
imposibil, viitorii medici veterinari fi-

ind mai mult autodidacţi. „Noi am
furat această profesie de la cine am
putut, s-a lipit ceva de noi şi încet,
încet am început să avem anumite
scheme de tratament, anumite
apropieri la cazuri anume. Ceea ce
se întâmplă acum seamănă cu ascunsul în spatele unor aparate. Într-adevăr, acestea spun adevărul,
însă de multe ori nu le poţi sintetiza
datele şi să le foloseşti împreună
cu simţul tău de medic veterinar.
Felul în care medicii veterinari în61

cearcă să se asigure că nu greşesc... Noi, pe vremuri, dar şi acum,
am rămas cu reflexul că atunci când
nu ştiu ceva cel mai bine deschid
pacientul. Nu te poţi ascunde în
spatele unui ecograf. Şi, oricum,
sunt puţini cei care cunosc bine
acest aparat şi pot să fie de real folos. Însă un ecografist mediocru nu
poate da un diagnostic real şi concret. Ecografia e importantă, dar
flerul şi consultaţia atentă e baza”,
susţine Péter Madaras.
„Recompensa a tot ceea ce
facem este ca în poveste: toate se
întorc. Mereu.”
Spune că există un tandem
de fiinţe, câinele şi stăpânul, care
trebuie văzut în complexitatea sa
atunci când vine la medicul veterinar. Cu stăpânul e greu, pentru că
acesta trebuie să aibă încredere în
medicul veterinar - un stăpân care
nu are încredere parcă atrage energii negative şi atunci se întâmplă
relele. Există şi stăpâni cu fiţe, oameni care schimbă câinii ca maşinile, care au câini doar pentru
prestigiu sau pentru că e la modă
şi, când acesta iese din modă, îşi ia
altul „Eu nu simt niciodată că aceste
tipuri de stăpân ar fi coloana clientelei mele. Sunt doar oameni care
vin şi pleacă: turişti ai cabinetelor
veterinare. Nu mi s-a întâmplat să
refuz vreun pacient, m-aş simţi
ruşinat, pentru că asta ar însemna
că îmi pierd răbdarea cu stăpânul.
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Totuşi, aud despre colegi că trântesc telefoane în nas şi nu reuşesc
să îşi controleze nervii. Nu aş vrea
să mi se întâmple asta, ar însemna
că am îmbătrânit şi mi-am pierdut
răbdarea ce am avut-o cândva pentru oameni dificili şi asta nu e bine.
Ar însemna că mi-am pierdut şi din
sensibilitatea socială”, a remarcat
Péter Madaras.
O întâmplare care îl caracterizează atât pe Péter, cât şi pe colegii cu care lucreză, „că sunt multe”: într-o după masă, când la
cabinet era doar colegul său, a venit
o doamnă cu un căţel maidanez să-l
programeze pentru sterilizare. După ce a ieşit doamna cu câinele,
acesta a fugit din lesă (aproape întotdeauna câinele revine în locul
unde şi-a pierdut stăpânul). A doua

zi dimineaţa, când Péter a venit la
cabinet, fără să cunoască întâmplarea, a văzut un câine maidanez
în faţa cabinetului. Asistentul său,

Flo, i-a propus să îl sterilizeze, vaccineze şi deparaziteze „că tot stă
acolo de câteva ore, cerşind milă”.
A constatat apoi că era o femelă cu
tumori mamare mici şi că aceasta
trebuia operată. S-au lăsat duşi de
un val de energie pozitivă că fac o
faptă bună, în acelaşi timp luând
povara unui câine căruia îi trebuia
un adăpost şi un adoptator - pe vremea aceea nu erau active asociaţiile pentru protecţia animalelor.
I-au făcut un pătuţ în baie. În următoarele zile, acea doamnă a revenit,
foarte supărată, spunând că se programase cu o căţeluşă pentru sterilizare, dar câinele a dispărut. Péter
a deschis uşa de la baie şi a întrebat-o dacă nu e câinele dânsei. Bucuria doamnei a fost imensă când
şi-a văzut căţeluşa pierdută - Péter
Madaras glumeşte astăzi, spunând
că acel câine a venit singur la
operaţie.
septembrie - octombrie 2013

SFATURI

Cum aleg un nume pentru câinele meu?

de Miruna Chiriac
miruna.chiriac@petzoom.ro

P

oate că la început veţi
considera că alegerea
numelui noului membru
patruped al familiei voastre nu are
cum să fie un lucru foarte dificil,
dar, credeţi-mă, este o decizie extrem de im-
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por tantă. Este ca atunci când aveţi
un nou-născut şi cădeţi pe gânduri
în alegerea numelui cel mai potrivit,
cel pe care micuţul îl va purta toată
viaţa.

Ponturi
De-a lungul vieţii, un câine îşi
aude numele de câteva zeci de mii
de ori (chiar dacă nu-i atât de
năzdrăvan şi nu trebuie strigat din
două în două minute). Implicit, nu-l
botezaţi cu un nume stupid,
doar pentru că vă distrează pe
moment, şi nici cu un nume
cu conotaţii negative, doar
pentru că vă doriţi să vă
impresionaţi prietenii şi să
le arătaţi ce „prieten rău”
aveţi.
Este indicat ca numele ales să exprime caracteristici fizice şi de temperament ale acestuia, dar şi
sentimente pe care le aveţi faţă de
el, relaţia dintre dumneavoastră,

ca stăpân, şi câine, ca bun prieten.
Este foarte important să vă cunoaşteţi câinele! Uneori sunt suficiente
câteva zile pentru a-ţi da seama de
trăsăturile fundamentale ale personalităţii lui. O sursă de inspiraţie
în alegerea numelui poate fi şi ţara
de origine a câinelui.
Unele nume pot asigura o
reacţie pozitivă sau discutabilă în
interacţiunea cu câinele, dar asta
depinde şi de natura sau pregătirea
câinelui (animal de companie, de
terapie, de căutare şi salvare, de
urmărire etc.).
Evitaţi numele care sună a
comandă (Şezi, Culcat, Aport etc.) sunt convinsă că al dumneavoastră
patruped îşi va dori, atunci când
iese la plimbare, să audă şi altceva
decât propriul nume. Aşadar, nu trebuie ales un nume foarte comun,
care în public ar putea induce câinele în eroare dacă este pronunţat
de stăpânul altui câine. De asemenea, luaţi în considerare faptul că
veţi merge cu câinele în parc, la veseptembrie - octombrie 2013

terinar, la dresor, iar prin numele
ales trebuie să îi creaţi o imagine.
Nu trebuie să uitaţi faptul că numele ales îl va reprezenta atât pe
câine, cât şi pe dumneavoastră ca
stăpân de patruped.
Luaţi în calcul şi faptul că numele poate inspira încredere sau
teamă şi că din acesta se poate deduce rolul pe care îl are companionul în viaţa dumneavoastră. Dacă
familia dumneavoastră este compusă şi din copii, implicaţi-i şi pe
aceştia în alegerea numelui. De obicei, ei adoră noul venit şi cu imaginaţia lor bogată vor alege nume
simple, drăguţe, poate chiar unice.

Cum să-i schimbi numele
Este de preferat ca numele
câinelui să fie cât mai uşor de rostit,
pentru ca acesta să îl înveţe şi să
răspundă cât mai repede la el. Pentru o căţeluşă, mult mai receptiv va
fi numele de Lassie decât Labyrinth,
de exemplu.
Evitaţi asocierea numelui cu
un diminutiv care nu i se va mai potrivi la maturitate, mai ales dacă este un câine de talie mare. Puteţi alege nume atât lungi, cât şi scurte, dar
încercaţi să le mai şi prescurtaţi pe
cele lungi. Pentru câine, cele mai
uşoare nume de reţinut sunt cele formate din una, maximum două silabe.
Trebuie să ţineţi cont şi de
sexul câinelui. Pentru masculi se
aleg nume care conţin frecvent consoanele „q”, „r”, „c”, „t” sau vocala
„a”. Dacă aveţi o femelă, e recomandat ca numele ei să conţină
vocala „u” sau consoana „d”. De exemplu: Caporal, Ca-

dence, Coyotte - pentru masculi, iar
pentru femele, Douce, Duffy, Doris.
Atenţie însă, câinilor le captează
atenţia sunetele de frecvenţă înaltă,
aşa că devin foarte atenţi la literele
„ş”, „ţ”, „s”, „i”.
Dacă aţi adoptat un căţeluş
şi vi se pare că numele nu îl reprezintă, va fi puţin cam dificil să-l
schimbaţi - este posibil ca acesta
să fie deja obişnuit cu el. În acest
caz, trebuie să găsiţi un nume
asemănător care să rezulte din
schimbarea unei singure vocale sau
consoane. De exemplu, dacă l-a
chemat Pickey, va accepta mai uşor
Mickey decât Pockey, de pildă. La
final, un test

care vă poate ajuta în alegerea
potrivită a numelui câinelui dumneavoastră. Tastaţi numele pe care
v-aţi propus să îl folosiţi pentru companion. Strigaţi-l cu acel nume timp
de două-trei zile şi cu siguranţă vă
veţi da seama dacă şi câinele este
la fel de încântat cu noua identitate.
Dacă animalul dumneavoastră a
răspuns la acel nume, nu uitaţi să
îl recompensaţi pentru asta. O mângâiere sau un „Bravo!” îl vor face să
reacţioneze pozitiv atunci când îşi
va mai auzi strigat numele în viitor.

DRESSING STAR

Adevărata prințesă a Pomeranienilor
• Issabel Lombardi îi face Nolittei rochițe din mătase naturală
de Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro

I

ssabel Lombardi, creatoarea de genţi a vedetelor,
este stăpâna unei căţeluşe
Lulú de Pomerani, botezată Nolitta.
Vedeta a achiziţionat-o din Budapesta şi o creşte de la vârsta de 6
săptămâni. Înconjurată de multă
dragoste, căţeluşa a devenit în scurt
timp răsfăţata casei, iar designerul
îi face toate poftele. „Este cel mai
minunat suflet din viaţa mea! Doarme cu mine în pat, pe perinuţa ei
specială. Nimeni nu se bucură atât
de tare că mă vede, cum o face ea”,
a declarat pentru cititorii revistei
„Petzoom” Ramona, cunoscută în
lumea modei sub numele de Issabel
Lombardi. Cum era firesc, vedeta
creează în atelierul ei atât genţi unicat pentru vedetele autohtone, cât
şi ţinute speciale pentru Nolitta.
Dacă la început patrupedul a fost
cam reticent în privinţa vestimentaţiilor, ulterior a început să le aprecieze. Poate şi pentru că au început
să fie personalizate în funcţie de silueta ei. „La început, când era puiuţ,
i-am cumpărat cel mai mult. Apoi,
pe măsură ce a crescut, am ales
să-i confecţionez eu haine. Deseori
se întâmplă să ne asortăm la îmbrăcăminte”, a subliniat designerul.
Ţinând cont de tendinţe, dar

NEDESPĂRŢITE. Nolitta o însoţeşte pe Issabel Lombardi la atelier

şi de „gusturile” Nolittei, Issabel a
realizat ţinute unice, care i se potrivesc ca o mănuşă simpaticei căţeluşe. „În general este atrasă de
obiectele foarte colorate, astfel că
şi hăinuţele pe care i le-am confecţionat sunt colorate: roşu, portocaliu, galben, verde”, ne-a destăinuit
stăpâna Nolittei. Astfel, căţeluşa are
în garderobă articole vestimentare
de calitate. „Preferatele ei sunt rochiţele lejere de vară, din mătase
naturală, în ele se simte cel mai
confortabil - acestea predomină în
mini-dressing. Apoi, mai sunt ves-

tuţe, în toate culorile, din diverse
materiale. Din păcate, nu îi plac
foarte mult hăinuţele groase pentru
sezonul rece, tocmai de aceea are
foarte puţine de acest fel”, a adăugat designerul. Cel mai extravagant
cadou pe care l-a primit căţeluşa îl
are drept autor pe partenerul de
viaţă al creatoarei de genţi. Acesta
i-a dăruit Nolittei o cureluşă cu cristale Swarovski şi un pandantiv inscripţionat cu numele ei. Răsfăţatul
Pomeranian mai are şi o mini-trusă
de voiaj, jucării de pluş, dar şi eşarfe
colorate.

ELEGANTĂ. Nolitta poartă cu plăcere ţinutele create special pentru ea
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SELKIRK REX

Cântăreaţa creaţă

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

A

cest newcomer din lumea pisicească a apărut în 1987. Fondatoarea rasei a menţionat că a
botezat-o după lanţul muntos Selkirk, la poalele căruia s-au născut
primii pisoi. O istorică gafă... geografică. Asupra căreia i-a fost atrasă
atenţia. Primii pisoi Selkirk Rex s-au
născut în Wyoming (SUA), iar munţii
Selkirk sunt situaţi în Columbia
Britanică (cea mai vestică provincie
a Canadei), la nord de Idaho şi la
est de Washington. A fost necesară
o corecţie, măcar de dragul risipirii
confuziei ce risca să se repercuteze
asupra viitorimii. Aşa că „inventatoarea” rasei, americanca Jeri Newman din Livington (Montana), a admis că numele rasei a fost inspirat
de cel al tatălui ei vitreg, fapt care
face ca noua „creaţie” să fie deocamdată singura rasă de pisici ce
poartă numele unui om.

Istoria rasei
Cea mai mare parte a posesorilor de pisici susţin că şi-au ales
companionul în funcţie de personalitatea acestuia. Fără îndoială însă,
în procesul de selecţie a fost inclus
şi aspectul. Din motive pe care
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sunteţi liberi să le speculaţi, în
multe societăţi umane părul creţ
reprezintă o trăsătură atrăgătoare fapt subliniat şi în cântecul lui Arthur
„Dooley” Wilson, în postura personajului Sam din filmul „Casablanca”.
Admiţând asta, generaţii de coafezi
şi-au ţesut faima şi bogăţia oferind...
permanentul. În concluzie, n-ar trebui să fie nicio surpriză faptul că oamenii sunt atraşi de animale cu păr
creţ (nu neapărat de cele care fură
raţa din coteţ, precum câinele din
poezeaua copilăriei noastre). Până
la Selkirk Rex erau recunoscute trei
rase de pisici cu păr creţ, însă nouvenita a completat careul buclatelor,
aşa că acum se pot aşeza şi la o
partidă de cărţi. Aaa, apropo de cărţi.
Să vedem ce nou bagaj genetic a
fost înscris în Jurnalul de Ereditate
în dreptul lui Selkirk Rex, aşa cum a
rezultat acesta din studiul unei echipe formate din Serina Filler, de la
Universitatea de Medicină Veterinară

din Viena (Austria), şi colegi medici
veterinari şi geneticieni de la universităţile din California şi Viena şi
centrul de cercetări biotehnologice
Agrobiogen (Germania).
Istoria oficială, aşa cum a fost
ea povestită de Newman, arată că
în 1987, o pisică domestică adoptată de Kitty Garrett Brown de la
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adăpostul For Pets Sake, din Sheridan (Montana), pe nume Miss DePesto (după o pisică din rasa American Curl care a „jucat” în serialul tv
„Moonlighting”), a dat naştere unui
pisoi cu păr buclat. Apoi, acea pisică
a fost împerecheată de către Jeri
Newman (proprietara unei felise de
Persane) cu Deekay, un motan Persan negru, rezultatul fiind pisoi ce
aveau mari porţiuni cu păr creţ şi
care au devenit atractivi pentru
crescători, fapt care a determinat
declararea unei noi rase de pisici,
ale cărei exemplare se vând acum
cu sume cuprinse între 600 de dolari (pentru animalele de companie)
şi 1.600 de dolari (pentru animalele
de expoziţie). De obicei, proprietarii
feliselor Selkirk Rex vând pisoii
atunci când aceştia ajung la vârsta
de 12-16 săptămâni, stabili fizic şi
social pentru adaptarea la un mediu
nou, sau rezistând transportului cu
avionul - în pofida preţurilor vehiculate pe piaţa internaţională de profil,
un pui în vârstă de două luni, despre
care comerciantul, un constănţean,
afirma că este din această rasă, s-a
vândut în România, în anul 2010, cu
150 de lei.
Prin 1990, Newman şi alţi
crescători de „creţe” au făcut demersuri ca rasa să fie acreditată internaţional. În cadrul cercetării ştiinţifice, echipa lui Filler a cercetat
ADN-ul de la 150 de exemplare şi
20 de pedigree de Selkirk Rex, conchizând că este vorba despre o rasă
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nouă, ale cărei mutaţii originare ar
fi apărut în urmă cu opt-nouă generaţii şi în care există caracteristici
ce provin din mai multe rase (Persane, Exotic Shorthairs, British
Longhairs şi British Shorthairs - ultima având cea mai pronunţată influenţă), ceea ce face ca rasa Selkirk Rex să aibă un coeficient scăzut
de consangvinizare.

Comparaţii şi temperament
Spre deosebire de celelalte
Rex (Devon şi Cornish), Selkirk are
părul de lungime normală, firul fiind
„pluşat”, moale şi mai gros. Standardul acceptă mai toate colorizările, inclusiv sepia sau bicolor (argin-

tiu-fumuriu, ciocolatiu-liliachiu).
Spre deosebire de rasele create
pentru cei alergici la părul de pisică,
Selkirk Rex nu a fost creată în acest
scop. Ca temperament, a împrumutat câte ceva de la fiecare strămoş,
aşa că este rezer vată, ca British
Shorthair, drăgălaşă (precum Persana) şi jucăuşă, la fel ca Exotic
Shorthair. Pentru creşterea calităţii
blănii, se recomandă castrarea la
vârsta maturităţii.
Nu are probleme de sănătate
specifice rasei, exemplarele sunt robuste, însă, la fel ca şi celelalte rase
Rex, pot suferi iritaţii în interiorul
urechii, cauzate de părul creţ, şi pot
prezenta o cantitate crescută de cerumen. Alte probleme de sănătate
pot fi moştenite din rasele utilizate
în încrucişări: boli de rinichi (ca Persana) şi cardiomiopatie hipertrofică
(un defect genetic în care miocardul
- muşchiul inimii - se îngroaşă anormal şi care este „moştenit” de la rasa British Shorthair). Este recomandată persoanelor anxioase - se
spune că mângâierea blănii mătăsoase şi creţe are un efect deosebit
de liniştitor şi reconfortant.
În anul 2012, CFA a declarat-o
campioană mondială a rasei pe Kitykarekurl Concetta Curleone, de la
o mică felisă (cu 15 exemplare de
Selkirk Rex) din Freehold - New Jersey (SUA), un orăşel cu 36.000 de
locuitori.
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SCOTTISH FOLD

Bufniţa în costum de pisică

de Oana-Cristina Butta
oana.butta@petzoom.ro

P

entru proprietarii de
Scottish Fold, povestea
pisicii (sau a pisicilor)
lor începe cu Suzie, o pisicuţă albă
cu urechile îndoite din Pertshire
(Scoţia), din care se trag, sub o formă sau alta, toate pisicile Scottish
Fold de astăzi.

Creaţia lui Turner
Suzie este prima pisică despre care există documente cu urechile în forma caracteristică „îndoită” care a dat şi numele rasei (în
engleză, „to fold” înseamnă „a îndoi”). În anul 1961, fermierul scoţian William Ross a remarcat-o pe
Suzie la casa unui vecin. Fascinat
de aspectul ei neobişnuit, Ross şi
soţia lui, Mary, au adoptat unul din
puii lui Suzie, pe Snooks, şi au pus
ulterior bazele rasei, cu ajutorul geneticianului britanic Patricia „Pat”
Turner (responsabilă, printre altele,
şi de apariţia rasei Foreign Whites,
numită şi Siameza Albă cu ochi
albaştri).
Rasa a fost numită iniţial
„lops”, după numele unei specii de
iepure cu urechile îndoite în jos, iar
în 1966 a primit numele de Scottish
Fold, pe care l-a păstrat până în

zilele noastre. Deşi asociaţia proprietarilor de feline din Marea Britanie
a recunoscut iniţial noua specie, la
începutul anilor 1970 înregistrarea
pisicilor Scottish Fold a fost întreruptă din cauza unor temeri (dovedite mai târziu ca fiind nefondate)
legate de anumite probleme de sănătate cauzate de forma urechilor.

Caracteristici

Pisicile Scottish Fold se
remarcă în primul rând datorită
urechilor îndoite, lipite de cap, deşi
doar jumătate din membrele acestei rase au urechile de această
formă. Au capul rotund, puţin turtit, şi ochii mari. Corpul lor este
puternic şi rotund, cu picioare
groase şi mai scurte ca ale altor
rase. Blana scurtă şi deasă este
cea mai întâlnită, dar există variaţii
ale rasei cu blana medie sau
lungă. Pot ﬁ de orice culoare sau
combinaţie de culori.
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Din păcate, rasa Scottish Fold nu
este recunoscută oficial nici acum
în Europa.
În Statele Unite, pisicile Scottish Fold şi-au făcut apariţia în aceeaşi perioadă, mai exact în anul
1970. Trei dintre puii lui Snooks i-au
fost trimişi profesorului Neil Todd de
la Institutul Genetic de Cercetare al
Carnivorelor din Massachusetts, a
cărui specialitate erau mutaţiile spontane. Unul din cei trei pisoi a ajuns
apoi la Salle Wolfe Peters din Pennsylvania, căreia i se datorează în
mare măsură succesul pisicilor Scottish Fold pe continentul american.
Deşi la acea dată Marea Britanie nu mai înregistra pisicile din
această rasă, Scottish Fold a fost
omologată de către CFA în 1973, iar
în 1978 aceste pisici au primit dreptul de a fi declarate campioane.
Într-un timp surprinzător de
scurt de la apariţia ei (mai puţin de
zece ani), pisicuţele cu urechi înseptembrie - octombrie 2013

• În 2007, Scottish Fold a apărut
în cadrul unei serii de şase timbre
dedicate pisicilor alături de alte
rase binecunoscute cum ar ﬁ
pisica-Sﬁnx sau pisica de Angora,
iar în 2010, Poşta Naţională din
China a emis o serie de timbre cu
o pisică Scottish Fold portocalie.
doite au reuşit să ajungă în clasamentul primelor cele mai populare
rase din SUA, poziţie pe care s-au
menţinut aproape un deceniu. În
prezent, ele ocupă locul 17 în clasamentul de popularitate realizat de CFA.

Aspect şi temperament
Aspectul deosebit şi temperamentul extrem de afectuos al pisicilor Scottish Fold le-au făcut deosebit de populare şi în alte părţi
ale Globului. Pentru a preveni anumite probleme de sănătate (inclusiv
pierderea parţială sau completă a
auzului), doar unul dintre cei doi
membri ai unei perechi parentale
de Scottish Fold are urechile îndoite.
Există trei tipuri distincte de
urechi, clasificate după numărul de
pliuri (unul, două sau trei). Puii se
nasc cu urechile drepte; în jurul
vârstei de trei săptămâni, acestea
încep să se lase în jos şi pot ajunge
aproape lipite de cap. Însă nu toate
pisicile Scottish Fold au urechile îndoite, ci doar aproximativ jumătate
de pui dintr-o generaţie vor avea
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acest aspect.
Pisicile Scottish Fold, cu ochii
lor mari, capul rotund şi urechile
căzute, au o expresie care - în cuvintele unui iubitor de pisici american care deţine nu mai puţin de patru astfel de animăluţe, Peter Ash „te face să vrei să le iei în braţe şi
să le alinţi până îţi adorm în poală”.
Alţi proprietari le descriu ca semănând cu o „bufniţă în costum de pisică” datorită urechilor turtite, ochilor mari şi expresiei „zâmbitoare”.
Se acomodează repede cu
alte animale de casă şi adoră compania oamenilor. Se simt mai bine
lângă stăpânul lor decât ţinute în
braţe sau în poală, păstrându-şi un
anumit nivel de independenţă. Nu
le displace agitaţia, dar nici nu o
caută; se simt la fel de bine în camera de joacă a copiilor sau în biroul

în care lucrează unul din părinţi. Nu
vocalizează prea mult, iar vocea lor
este slabă, ascuţită. Au un temperament dulce, afectuos, lucru care le
face companioni ideali inclusiv pen-

tru persoanele în vârstă sau care
nu au mai avut pisici până acum.
Unii proprietari spun că pisicile lor
au obiceiul să se rostogolească pe
spate şi să adoarmă într-o clipă. De
altfel, pisicile Scottish Fold sunt
cunoscute pentru „poziţia Buddha”:
stau aşezate pe coadă, cu lăbuţele
întinse în faţă.
În ciuda anumitor temeri, pisicile Scottish Fold se bucură în general de o sănătate robustă şi pot trăi
până la 15 ani. Singura problemă
constantă observată atât de crescători, cât şi de alţi proprietari, o
constituie acumularea de ceară din
urechi, care trebuie îndepărtată regulat la unele exemplare. În afară
de asta însă, un mediu curat, hrană
regulată şi multă, multă atenţie sunt
singurele lucruri de care o pisică
Scottish Fold are nevoie.
71

PISI-PROPAGANDĂ

Ce vor fetele

de Livia Şchiopu
livia.schiopu@petzoom.ro

F

etele-şi doresc tot felul
de chestii mai mult sau
mai puţin interesante şi
contradictorii: un abonament la sala
de sport şi ciocolată belgiană cu
mentă, romantism exacerbat şi uns
cu masculinitate virilă. Nu vă strâmbaţi, n-aţi greşit revista. Clişeistic şi
superficial, ştim că damele vor tone
de trandafiri în cameră şi-un mascul
care să le transforme-ntr-un covor
de petale. Nţ-nţ, nu-i chiar aşa. Aici
începe articolul.

... şi Mittens
Pe Alexandra o vom numi
stăpână de dragul articolului şi profitând de faptul că Mittens nu citeşte. El este citit de noi, ăştialalţi mai pasiv de-atât nu puteam face
diateza. Frumoasa gazdă recunoaşte: „Când ne-am cunoscut, a fost
dragoste la prima vedere”. Cine nu
s-a prins de fază va citi că în rolul
principal vorbim de Mittens, un Don
Juan miţos, puber şi pufilos. El e
cadoul Alexandrei pentru ea însăşi,
la relocarea în noua casă. Un dar
fără fundă, cu blană şi multă personalitate. L-a numit Mittens după
celebra pisică din animaţia „Bolt”.
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Ştiu că zâmbiţi, v-am prins. La fel a
zâmbit şi Alexandra, dovedind aplicabilitate în planuri: „Dac-o să am
vreodată o pisică, se va numi cu
siguranţă Mittens”. Şi aşa a fost.
Ca să vă imaginaţi scena,
după primele vorbe schimbate cu
fata frumoasă simt nişte „needles
and pins”, văd rochia că se-ntinde
languros fără voia mea şi-o aud pe
Alex: „Vezi că se-agaţă de...”. Ăhâm.
Cam uşuratic de fel, după perioada de înţărcare rurală ajunge-n
apartamentul frumoasei stăpâne şi
ţuşti în pat. Cântăreşte la trei luni

de etate câteva sute bune şi pline
de grame. Iubeşte pe toată lumea,
fapt încadrat în aceeaşi sintagmă
anterioară deloc întâmplător aleasă.
Generos cu demonstraţiile, arată în
fiecare dimineaţă - pe la cinci, aşa cum anume te poţi catapulta cât
mai bine pe nările somnoroase ale
posesorului de undeva de foarte
sus. O dată ajuns la destinaţie, haţ!,
îşi înfige colţii ăia drăgălaşi în organul de simţ olfactiv şi trezitul
devine o obligaţie bine resimţită. Se
joacă cu cablurile de net, de tv şi
ce se mai găseşte prin casă, de
unde şi informarea desăvârşită: or
face ăia pe youtube Parkour ca la
mama lui, da’ tot mâţele ştiu cum
să cadă. Şi mai ales unde.
Doarme-n pat de la începuturile mai sus menţionate, foarte
des am putea adăuga, profită de
atenţia oricărui oaspete dispus să
i-o acorde întrutotul şi toarce. Încă
resimt reportajul prin piele, nu din
cauză că-l ascult pe Frank Sinatra,
ci pentru că Mittens iubeşte cu
gheruţele. Evident că nu e cazul să
ai treabă cu laptopul în preajma sa.
Motivele nu sunt scuze şi tocmai de
asta el are motive foarte bune să
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se aşeze exact pe mailul nesalvat.
În acelaşi context, umilinţele sunt
uşor de suportat dacă ştii că devii
ţapul ispăşitor al pisicului Mittens
(da, ştiu că sună ciudat); nu contează cine a deschis pagina aia online, asumarea şi o gură zdravănă
de aer sunt cheia unei relaţii fericite
pentru el. Tocmai am caracterizat
toate pisicile din lume.

Viaţă de pisoi
Ceva ce nu vezi la toate felinele, cât ar fie ele de contorsioniste, e prezent la mâţul cu pricina:
într-un veritabil instinct freudian,
pentru că şi pisicile merită „pisihanaliştii” lor, suzeta este înlocuită cu
vârful cozii. Întruna. Să cerem sfatul
specialiştilor. Până atunci contemplăm imaginea dată.
Participă conştiincios la instrucţiunile de folosire a frigiderului:
se lasă uşa deschisă pentru a se
încadra pe rafturile accesibile pisicul dornic de experienţe frigorifice
memorabile. După maxim 60 de secunde începe mieunatul. Extincţia,
până la urmă va lucra cu selecţia
naturală şi doar exemplarele care
merită au dreptul să se autocriogenizeze. Cum să fie altfel dacă el are
preocupări serioase, ca de exemplu:
munca ultrasecretă în „Operaţiunea
Cireaşa” - nu e vorba de nimic conspirativ, doar de Mittens şi-o cireaşă
zgubilizată prin casă.
Continuăm cu interdicţiile: nu
are voie singur în sufragerie. Foarte
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îndrăgostit de flori, este un mâţ
calofil şi cu apucături horticole.
Transformă orice aglomerare florală
dintr-o vază într-un strat considerabil de petale, dărâmă de trei ori pe
zi orhideea Alexandrei, sparge ghivece neconcordante cu gusturile
sale, ară pământul urban al sufrageriei lăfăindu-se-ntr-însul, asta probabil fiind o nouă metodă de cultivare. Io-s convinsă că e specialist
în design peisagistic. Însă Alexandra
îl preferă doar ca pisic.
Papă hrană umedă din pliculeţ - Junior, evident, pentru că el este
mic şi are nevoi speciale. Are tona
lui personală de biscuiţi pentru

pisici - pentru că este mic şi merită;
îşi înfruptă botul cu caşcaval - tot
pentru că este mic şi ceilalţi n-au
de ales în faţa privirii lui hipnotizante. Sub imperiul hipnozei sau
doar pentru că este om bun, Alexandra are mare grijă de el. Şi-a dat
seama că-l doare burtica dacă bea
lapte, fapt destul de frecvent la pisicile mici, aşa că pentru orice digestie îngreunată, enzimele mittensiene au propria iarbă de ros
crescută-n cutiuţă. Surprinzător sau
nu, această cultură nu este recoltată înainte de vreme.
Ca toate mâţele răsfăţate,
Mittens merge la doctor cu maşina
personală şi cu Alexandra şofer de
nădeje. Problemele sunt minore şi
specifice vârstei: un parazit năbădăios, vaccinul esenţial trimestrial
şi cântărirea. Plus 250 de grame
într-o săptămână nu înseamnă îndestulare, înseamnă bunăcreştere,
clar? Un ultim detaliu care n-o să
bucure admiratoarele lui: nu va
servi viaţa monahală, dar va zice
pas împerecherii, din motive de
siguranţă. N-am concluzionat dilema majoră a dorinţelor feminine.
Dac-ajungem să fim fericite ca
Alexandra, am înaintat totuşi c-un
pas. Dorinţele umane sunt multe.
Mittens e doar unul.
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BLUE-CROWNED LORIKEET

„Spionul” polinezian

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

A

lbastru-încoronat, Lories se ascunde-n frunzişul pădurilor şi plantaţiilor de cocos (sunt înnebuniţi
după nectarul cocotierilor) din Polinezia (insulele Tonga, Samoa şi arhipelagul Lau). Este un călător neînfricat, un soi de „aviator cu aripi”
care nu ezită să înfrunte distanţe
de peste 20 de kilometri, pe care le
parcurge rapid, cadenţat şi zgomotos (emit un şuierat puternic în timpul zborului). Deşi sunt păsări active
- în special la lăsarea serii -, în afara
momentelor în care zboară, Lories
sunt păsări liniştite, care emit sunete „moi”, asemănătoare cu un
fluierat.

Caracteristici, preţ,
acomodare
Localnicii îl numesc Segavao
(Samoa) sau Henga (Tonga), însă
are atâtea alte denumiri încât seamănă, din acest punct de vedere,
cu un spion cu o sumedenie de
identităţi. I se mai spune AlbastruÎncoronat Lory, Creastă Albastră,
Solomon sau Samoan Lory, însă denumirea oficială a acestui papagal

este Blue-Crowned Lorikeet (Vini
australis).
Are 19 centimetri lungime
(coada măsoară 6-7 centimetri), anvergura aripilor este de 11 centimetri, iar greutatea este de 39-49
de grame. Faţă de ceilalţi membri
ai genului Vini, coloritul lor este predominant verde, o altă caracteristică cromatică a penajului constând
din „coroana” albastră, „plasturele”
roşu de pe cap şi cel violet din prelungirea ochilor. Nu există diferenţe

coloristice caracteristice sexului.
Este un papagal de scorbură, dar
poate să-şi construiască cuibul şi în
movile de pământ mai înalte. Nu
este agresiv cu alte păsări.
Este singurul „membru al
familiei Vini” crescut ca şi companion - totuşi, în anii '90 a fost declarat drept „una din dintre cele mai
rare specii deţinute în captivitate”,
preţul unui exemplar fiind extrem
de mare. Tocmai preţul prohibitiv a
redus cererea şi dimensiunea importurilor - cei mai mulţi BlueCrowned Lorikeet din coliviile pasionaţilor provin de la păsările
primilor crescători ai acestei specii.
E drept, preţul a scăzut în ultimii ani
- dacă aveţi noroc îl puteţi achiziţiona cu 500 lei/exemplar adult,
plus taxele de transport, dacă nu,
media preţului este de 2.000 de lei,
• Localnicii îl numesc Segavao
(Samoa) sau Henga (Tonga), însă
are atâtea alte denumiri încât
seamănă, din acest punct de
vedere, cu un spion cu o sumedenie de identităţi..
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plus taxele de transport. Din păcate,
este o raritate la pet-shop-urile din
România, cea mai generoasă piaţă
de profil, unde găsiţi aproape mereu
Lories, este cea britanică, fapt care
creşte extrem de mult taxa de transport (un papagal nu poţi să-l bagi în
buzunar sau în bordul maşinii şi să-l
aduci în ţară, trebuie respectate
condiţii speciale). Ca în cazul celor
mai multe specii de papagal, este
recomandat să achiziţionaţi o pereche.
Sunt sensibili în perioada de
acomodare, aşa că trebuie să
păstraţi un nivel ridicat de igienă în
volieră şi o temperatură minimă de
20° Celsius. Sfat: pentru reducerea
nivelului de stres utilizaţi o cuşcă
de carantină de dimensiuni mai
generoase (înălţime 1 metru x lungime 1,50 metri x lăţime 1 metru).
Pe perioada verii, se cresc în voliere
care comunică cu exteriorul sau în
voliere exterioare utilate cu adăposturi. Iarna e recomandat să le
ţineţi în voliere montate în încăperi
încălzite (păstrând „regula celor
20° C”). Cuştile trebuie să aibă ramuri (păstrează păsările active),
ideal cu scorburi, vase de scăldat
sau aspersoare (le place să se
îmbăieze) şi, obligatoriu!, podele din
plasă de sârmă (sunt păsări recunoscute pentru volumul excrementelor lor).

Dieta
Lories sunt păsări pretenţioase la mâncare. În captivitate se re-
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comandă hrănirea cu terci de cereale (evitaţi să-l preparaţi excesiv
de gros, dacă alegeţi să-l faceţi
acasă - în caz contrar, utilizaţi mărci
de calitate, pe care le găsiţi în magazinele de specialitate), nectar. În dieta sa se adaugă mierea şi polenul
de albine şi, regulat, fructe proaspete (mango, papaya, mere, pere,
pepene galben, portocale, mandarine sau struguri - în mediul natural, din cauza apetitului pentru
fructe, aceste păsări sunt considerate o pacoste pentru deţinătorii de
livezi).
Iată două reţete recomandate
de australianul Stan Sindel, un crescător foarte experimentat de Lories.
Mix uscat şi congelat: 2 ceşti de
orez pentru copii, 2 căni de făină
de orez, 2 căni de mixtură de ou
crud şi biscuiţi, 1 cană de praf de
glucoză, 1 linguriţă de praf de vita-

mine-minerale, 1 linguriţă de polen
(opţional). Toate acestea se amestecă, se lasă la uscat şi apoi se

stochează în recipiente etanşe care
se păstrează în frigider. Cea de-a
doua reţetă este un mix umed, de
nectar: 1 litru de apă, 1 lingură de
polen, 1 lingură de miere, 0,5 litri
de cereale pentru bebeluşi, o jumătate de linguriță de carbonat de
calciu, o jumătate de linguriţă de
multivitamine, 100 mililitri de lapte
praf degresat.
Componentele se amestecă
(trebuie să iasă un amestec destul
de apos) şi se toarnă în tăvile cu
care se prepară cuburile de gheaţă.
Fiecare cub va conţine aproximativ
o linguriţă de mix umed. Fiecare
pasăre primeşte o raţie de un cub
pe zi (desigur, acesta trebuie decongelat înainte de a-l introduce în alimentaţia papagalului). Însă reţineţi:
tot ce conţine nectar va fi mereu
foarte apreciat de Lories.
75

FLAME ANGELFISH

Flacără-n Rai

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

U

n must have pentru orice acvariu marin sau de
recif, măcar în perioada
incipientă a „bolii” posesorului (a
se citi „pentru începători”), Îngerul
Flacără (Flame Angelfish - Centropyge loriculus) este dorit nu doar
datorită esteticii, ci şi pentru că este
relativ uşor adaptabil condiţiilor de
captivitate. Este atât de atrăgător,
încât este unul dintre puţinii peşti
decorativi care au devenit jucării
pentru bebeluşi (Clownfish este altul). Apropo de paralela jucărie-realitate, dacă sub formă de pluş muzical Centropyge loriculus costă vreo
15 dolari, în „formă vie” acest peşte
se vinde cu 40-50 de dolari în SUA.
La noi, desigur, preţul este mai mult
decât dublu - un exemplar adult a
fost vândut în ianuarie 2013 cu 100
de euro -, însă, ca disponibilitate,
reţineţi că Angelfish Flame sunt, de
obicei, uşor de găsit în magazinele
on-line din străinătate, dar transportul costă mult, fiind mai scumpi
decât alte tipuri de îngeri pitici
(numiţi şi pigmei, de la dimensiunea
lor care rareori depăşeşte 10 centimetri), tocmai datorită cererii din
partea pasionaţilor.
Îngerul Flacără este una din
cele 33 de specii cunoscute din familia Centropyge şi a fost descrisă
prima oară în 1874, de către ihtiologul britanic de origine germană Alseptembrie - octombrie 2013

bert Karl Ludwig Gotthilf Günther.
Este întâlnit în recifurile coraliere
din Oceania (cu precădere în zona
insulelor Marshall şi Cook, a atolului
Kiritimati, dar şi a arhipelagului
Hawaii etc.).
Are aproximativ 10 centimetri
şi forma tipică pentru îngerii pitici corp mic, ovoidal şi aripioare rotunjite. De obicei, acestea au o nuanţă
roşu-orange, brăzdată de 3-7 dungi
negre verticale. Marginile aripioarelor dorsale au dungi profunde mov
şi negru-albăstrui, cele pelviene
sunt roşii-portocalii, iar înotătoarele
caudale şi pectorale sunt portocaliitransparent. Coloristica Îngerului
Flacără variază uşor în funcţie de
locaţia geografică din care provine
- cei din Hawaii (care sunt cei mai
scumpi) au nuanţe mai puternice,
cei din Marchize au o pată neagră
în spatele capului şi nu au dungile
verticale negre, iar exemplarele din
Micronezia au cap roşu şi corp galben-orange decorat cu dungi verticale negre.
Din punct de vedere ornamental, specia nu prezintă dimorfism sexual (nu există o diferență
coloristică vizibilă între masculi şi
femele). Situaţia se schimbă în privinţa înmulţirii, Îngerul Falcără prezentând hermafroditism secvenţial
- toate exemplarele se nasc femele,
cele mai mari transformându-se ul-

terior în mascul, pentru a întreţine
perpetuarea speciei. Deşi mulţi
specialişti consideră - de regulă imposibilă înmulţirea lor în captivitate, acest fapt a fost reuşit, însă
creşterea larvelor este o sarcină
foarte dificilă. Ca grup, trăiesc în
haremuri de trei-şapte indivizi, însă
pentru asta acvariul trebuie să aibă
capacitatea de 200-300 de litri - în
cazul unui acvariu mic, exemplarul
cel mai mare devine teritorial şi,
deşi sunt, de regulă, peşti paşnici,
devine agresiv cu ceilalţi.
Este compatibil cu mai multe
specii, însă se înţelege cel mai bine
cu Olarul (Centropyge potteri), Îngerul Mango (Centropyge shepardi) şi
Îngerul Coajă de Lămâie (Centropyge flavissima). Sunt peşti omnivori, hrănindu-se cu alge (nu omiteţi
Spirulina, dar puteţi să-i oferiţi şi uscate) - este un veritabil controlor al
creşterii unor alge, ca: Derbesia, Enteromorpha, Oscillatoria, Boodlea
etc. -, mici creveţi (în toate formele
de preparare), fulgi, peleţi. Hrănirea:
de două ori pe zi adulţii, iar puietul,
de patru ori pe zi. Menţineţi pH-ul
apei între valorile 8,1 şi 8,4, greutate specifică 1.020-1.025 şi temperatura 22,2-27,8° Celsius.
Recomandare: introduceţi-i
ultimii în comunitatea din acvariu.
Cu o bună întreţinere depăşeşte 7
ani de viaţă.
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ŞARPELE REGAL ROŞU

Sosia veninosului texan

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

Ş

arpele Regal Roşu
(Pueblan Milk Snake Lampropeltis triangulum campbelli) este o târâtoare neveninoasă, dar care, la prima vedere, te
poate înspăimânta, fiind mimetic.
Coloritul şi forma corpului său imită
Coralul Texan (Micrurus tener), una
dintre cele mai veninoase specii de
şerpi. Această formă de mimetism prin care, pentru a fi evitat de prădători, un animal inofensiv „împrumută” aspectul unei specii periculoase - a fost descrisă pentru prima
oară de naturalistul englez Henry
Bates, în secolul al XIX-lea.
Denumirea ştiinţifică a Şarpelui Regal Roşu, Lampropeltis triangulum campbelli, este formată din
alăturarea cuvintelor „lampros” (luminos, în greaca veche) şi „peltas”
(scut) - ceea ce sugerează că solzii
săi sunt viu coloraţi -, latinescul „triangulum” (triunghi) - care defineşte
cele trei culori ale pielii (negru, roşu
şi galben) - şi „campbelli” - ce vine
din latinizarea numelui marelui herpetolog american Jonathan A.
Campbell.

Caracteristici şi temperament
Agil, dar neveninos şi paşnic
(nu „muşcă”), Regalul Roşu (sau
Pueblan) este unul dintre şerpii
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recomandaţi terariştilor începători,
deşi a fost „descoperit” abia în 1983.
Provine din Mexic (este răspândit în
zonele semiaride din Puebla - de
unde şi denumirea sa comună,
Pueblan -, Morelos şi Oaxaca) şi,
deşi seamănă cu o acadea, culoarea sa de bază este roşu, cu inele
negre şi galbene. Confuz lucru pentru americani, care au o „poezea”
ce îi ajută să ţină minte cum să
recunoască şerpii veninoşi: „Red on
yellow, deadly fellow, / Red on black,
venom lack” (un fel de: "Roşu cu
galben, mortal prietene, / Roşu cu
negru, neveninos"). Ei, ăsta-i roşu
cu negru şi cu galben, ce să mai
înţelegi de aici? Mai ales că atunci
când se simt ameninţaţi eliberează
un lichid cu miros înţepător (neveni-

nos, desigur). Regula deosebirii este
destul de simplă: în cazul șerpilor
neveninoşi, inelele de culoare galbenă sunt bordate de inele de culoare neagră, urmate de porţiuni de
culoare roşie (deci doar negrul atinge „roşul”), în cazul rudelor mortale,
inelele de culoare galbenă vin în
contact direct cu porţiuni de culoare
roşie (de unde şi avertismentul
„roşu cu galben” - şarpe veninos).
Sunt timizi, dar exerciţiile de
manipulare le vor da încredere în
stăpân şi, treptat, nu-l vor mai percepe pe acesta ca o ameninţare,
devenind docili. De altfel e indicată
socializarea cu stăpânul - nimănui
nu-i place ca, din cauza faptului că
e perceput ca duşman, companionul său să reacţioneze prin a-l „decora” cu excremente. Atenţie, nu-l
scoateţi din terariu timp de 48 de
ore de la momentul în care l-aţi
hrănit, pentru a-i acorda timpul necesar digestiei şi a evita regurgitarea alimentelor. Nu uitaţi să vă
spălaţi pe mâini înainte şi după manipularea şarpelui, pentru a elimina
orice mirosuri alimentare şi a evita
astfel să fiţi considerat ca hrană şi
să fiţi muşcat accidental - în felul
acesta minimizaţi şi riscul infecţiei
cu Salmonella (bacterie patogenă
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intestinală care cauzează unele boli
infecţioase).
Au capul mic, de aproximativ
aceeaşi dimensiune cu a corpului
zvelt care poate ajunge la 1,2 metri.
Atinge maturitatea sexuală la 3 ani
(în libertate, mai repede) şi este un
şarpe longeviv - poate ajunge chiar
la 20 de ani! -, căruia însă nu-i place
să fie deranjat de oameni (aşadar
manipulaţi-l doar dacă-i musai).

Dieta
Este un vânător nocturn, se
hrăneşte cu şopârle, broaşte, rozătoare, păsări şi chiar alţi şerpi (inclusiv veninoşi). Ucide prin sugrumare, încolăcindu-se în jurul prăzii
şi strângând-o până când aceasta
rămâne fără suflare. Îi place să facă
asta (am spus că e „neagresiv”?), aşa
că, pentru păstrarea instinctelor de
vânător e recomandat să îi „livraţi”,
pe lângă mâncarea preparată din
magazinele de specialitate, şi şoareci şi pui vii. De reţinut, ca regulă
generală, hrana vie nu trebuie să
fie mai mare de 1,5 ori decât lăţimea capului şarpelui, iar „porţia vie”
a unui adult se administrează o
dată la 7-10 zile. Dacă oferiţi şoareci
sau pui congelaţi, asiguraţi-vă că
aceştia au ajuns la temperatura
optimă înainte de a-i pune în terariu
(să nu fie nici prea cald, nici prea
rece), iar dacă observaţi că reptila
refuză mâncarea, folosiţi un truc re-
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comandat de terariştii „bătrâni”:
secţionaţi craniul şoarecelui sau al
puiului (mirosul creierului acestora
ar trebui să-l convingă pe şarpe că
mâncarea e apetisantă). Nu uitaţi
să dotaţi terariul cu un vas cu apă
(de adâncime redusă) şi să schimbaţi apa regulat.
Apropo de dietă. Nu încercaţi
să-i socializaţi (să-i puneţi alături de
alţi şerpi de dimensiuni mai mici),
reţineţi că este un canibal feroce
(dacă poate, mănâncă şi alţi şerpi,
chiar dacă aceştia sunt veninoşi).
Aşa că păstraţi-i separat.

În captivitate
Şarpele Regal Roşu se adaptează foarte bine în captivitate. Păstraţi o temperatură de 26-29º Cel-

sius în încăpere, seara uşor mai
scăzută (21-23º Celsius). Controlul
temperaturii este important pentru
digestia reptilei. Terariul trebuie să
fie sigur, pentru a evita evadările sunt şerpi curioşi şi agili, care au
tendinţa de a explora spaţiul din jurul „casei” sale - şi e indicat să conţină un adăpost unde să poată să
se retragă în timpul nopţii (se simte
mai confortabil într-un spaţiu sigur
şi care este doar al său). Reţineţi că,
excepţie făcând sezonul de reproducere, Pueblan-ii trebuie ţinuţi separat. Este bine ca iluminatul să fie
asigurat cu neoane, nu cu becuri se reduce riscul arsurilor accidentale. Noaptea se scade nivelul de
lumină. Sarcinile cotidiene ale stăpânului includ curăţenia terariului
şi asigurarea cu apă proaspătă (o
curăţenie temeinică se face o dată
pe lună, când se spală geamurile
terariului şi se dezinfectează, iar
apoi se clătesc foarte bine). Dimensiunile minime ale terariului sunt:
60 cm x 45 cm x 45 cm. Amenajarea terariului mai necesită câteva
pungi cu substrat (fibre de nucă de
cocos), un termostat pentru reglarea temperaturii, un radiator ceramic (emiţător de căldură) de 100 W
- se găsesc în comerţ -, două
neoane (cu lumină rece şi caldă),
câteva crengi şi plante pentru decor
şi pentru reducerea nivelului de
stres al reptilei şi un vas pentru apă.
Preţul unui exemplar este cuprins
între 40 şi 200 de dolari - în funcţie
de sursă şi noroc.
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PORC VIETNAMEZ

Arheologii de apartament

de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro

A

u trecut timpurile când
pisica torcea în braţele
stăpânei, la căldura şemineului, iar câinele stătea afară,
pe prag, paznic vigilent… De-o vreme încoace, conceptul de „animal
de companie” are semnificaţii considerabil diferite faţă de acum câteva zeci de ani. Nu ştiu ce-ar zice
bunica voastră, dar a mea sigur n-ar fi
încântată să audă că, mai nou, unii
ţin până şi porci în apartament.
Porcii Vietnamezi, o rasă dezvoltată începând din anii 1960, au
călătorit prima dată până în SUA,
unde au fost expuşi în grădini zoologice şi, mai apoi, au fost adoptaţi
ca animale de companie în casele
americanilor, începând cu anii '80,
ajungând şi pe bătrânul continent,
Europa, în ultimii ani. Trendul nu a
ocolit, desigur, vedetele, exemple fiind fotbalistul englez David Beckham şi soţia sa, Victoria (ex-Spice
Girls), actorul american George
Clooney (care avea chiar un vietnamez, pe nume Max), Miley Cyrus,
Paris Hilton, Megan Fox etc.
Dar de ce ar alege cineva un
porcuşor de care să se ataşeze şi
pe care să îl îngrijească? Ce necesităţi are şi ce satisfacţii aduce compania lui?
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Îngrijire
Deşi este considerabil mai
mic decât ruda sa cu care suntem
mai obişnuiţi, Porcuşorul Vietnamez
poate depăşi dimensiunile unui
câine mare, cântărind între 30-50
kg, iar dacă este îngrijit corespunzător poate trăi până la 15-20 de
ani. Se opreşte din creştere abia la
vârsta de cinci ani. Uşor de dresat,
este foarte inteligent, aptitudinile
lor asemănându-se cu cele ale câinilor. Deşi îngrijirea nu presupune
eforturi deosebite, câteva lucruri
sunt elementare şi, din păcate, din
cauza lipsei de informare unii au
adoptat porcuşori vietnamezi pentru

ca mai târziu să constate că nu li
se potrivesc şi să îi abandoneze.
Apetitul Porcilor Vietnamezi
este foarte dezvoltat, mâncând
aproape orice le este pus la dispoziţie. Totuşi, din cauza predispoziţiei la obezitate, care poate duce
la probleme de sănătate, este importantă o dietă relativ strictă, după
un orar precis, şi cu gustări limitate.
Alimentaţia trebuie să fie bogată în
fibre, dar cu puţine calorii, fructele
şi legumele proaspete precum ţelina, castraveţii, morcovii, ardeii,
cartofii, merele, strugurii şi stafidele
reprezentând până la un sfert din
cantitatea de hrană. De asemenea,
din instinct au înclinaţii de „arheologi”, fiind necesar din când în când
să fie scoşi afară pentru a râma,
astfel încât să se poată purta ca...
nişte porci. În acest sens, poate fi
practică şi o cutie mai mare sau o
piscină gonflabilă pentru copii,
umplută cu nisip şi jucării.
Zona în care va sta porcuşorul va fi dotată cu un pătuţ pentru
dormit, boluri pentru apă şi hrană
şi o litieră. Aceasta va fi amplasată
într-o zonă mai izolată, cât mai departe de boluri şi de pat, deoarece
aceste animale sunt foarte curate
şi nu le place ca zona în care mănâncă şi dorm să fie contaminată.
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Atunci când litiera este curăţată,
câteva resturi trebuie să rămână,
pentru ca porcuşorul să își amintească să o folosească. O litieră
pentru pisici, de exemplu, va fi probabil prea înaltă pentru ca porcul
să urce şi să coboare în ea comod,
astfel că va fi necesar să improvizaţi. Foarte important este aşternutul, care nu trebuie să fie în niciun
caz din cel pentru pisici, existând
posibilitatea să fie ingerat şi să
provoace blocaje fatale în tractul digestiv, ci, de exemplu, ziar sau rumeguş de pin. Purcelul va fi lăudat
de fiecare dată când foloseşte litiera, însă nu i se vor oferi recompense.

Personalitate
Deşi sunt foarte inteligenţi,
Porcii Vietnamezi sunt uneori încăpăţânaţi şi, de asemenea, timizi,
dar, din fericire, sunt uşor de influenţat folosind mici recompense alimentare, lucru care, alături de răbdarea stăpânului, trebuie să fie
exploatat pentru a creşte un porcuşor educat. Dacă, în special în perioada de adaptare cu noul cămin,
porcuşorul este neîncrezător şi nu
vrea să se apropie, îi puteţi câştiga
încrederea folosind aceste recompense. Cu timpul, devin foarte afectuoşi şi sunt ataşaţi de stăpân.
Pentru a înţelege mai bine ce
trebuie să facă şi ce se întâmplă în
jurul lui, porcuşorul trebuie învăţat
câteva cuvinte, pronunţându-le răspicat şi mai apoi arătându-i ce înseamnă. De exemplu, imediat după
comanda „sus”, trebuie să fie determinat să se ridice. Limitele clare
şi o atitudine blândă, dar foarte
fermă, adoptate încă de la început
atunci când companionul are ten-
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dinţa de a face ceva nepermis, vor
fi un ajutor pentru mai târziu, deoarece porcuşorii prea răsfăţaţi pot deveni neascultători, cu tendinţe distructive. Atunci când au un
compor tament dominant, încercând, poate, să muşte, trebuie corectaţi, spunându-li-se pe un ton hotărât „Nu!”. Dacă sunt lăsaţi liberi
nesupravegheaţi prin cameră, învaţă să intre în dulapuri, în coşul de
gunoi şi pot învăţa chiar să deschidă
frigiderul pentru a fura resturi de
mâncare. Prin urmare, pentru a
evita rănirea purceluşului sau producerea unor daune în... designul
camerei, este necesar să fie supravegheaţi. Ovidiu şi Diana Zvolinschi
cresc Purceluşi Vietnamezi şi, locuind la curte, în comuna maramure-

şeană Săcălăşeni, le pot oferi acestora şi un „vast teren de joacă”. „Un
coleg avea Porci Vietnamezi şi, tot
povestind despre ei, ne-a făcut curioşi, aşa că am cumpărat şi noi. Ne
sunt dragi acum şi îi îngrijim cu plăcere. Trebuie să fie vaccinaţi o dată
pe an şi am observat că nu le place
să fie ridicaţi în braţe. Nici temperaturile ridicate nu le plac, deoarece
nu pot să transpire, deci au nevoie
de mai multă atenţie pe timpul verii,
pentru că le poate dăuna căldura de
peste 30 de grade Celsius. Porcul la
maturitate nu este mai mare decât
un porc obişnuit la câteva săptămâni, astfel că vă imaginaţi cât de
mici şi dragălaşi sunt puişorii!”, au
explicat cei doi maramureşeni, pentru cititorii revistei „Petzoom”.

81

EVENIMENT

Ziua interacţiunii om-animal

de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

N

u este o taină faptul că
între om şi animal există o legătură reciprocă
şi interdependentă, iar profesioniştii
şi oamenii care iubesc animalele
deopotrivă au făcut din asta un fapt
de mare însemnătate. Astfel, anul
acesta, pe 1 iunie, a avut loc la ClujNapoca „Ziua interacţiunii om-animal”. Evenimentul este deja la a
doua ediţie, fiind unic de acest gen
din ţară.
„Ideea realizării Zilei Interacţiunii om-animal a pornit de la nevoia de a transfera din aria cercetărilor ştiinţifice şi educaţionale
spre publicul larg efectele benefice
pe care animalele le pot avea asupra calităţii vieţii noastre, la nivel
de îmbunătăţire a dimensiunilor
mentale, afective, comportamentale
pentru toate categoriile de vârstă.
Cluj-Napoca are deja tradiţie în ceea
ce priveşte dezvoltarea la nivel academic a domeniului interacţiunii
om-animal în direcţia încorporării
activităţilor asistate de animale în
diferite planuri de intervenţie terapeutică (autism, sindrom Down,
demenţă senilă etc.)”, a declarat
conf. univ. dr. Alina Rusu, organizatoarea acestui eveniment.
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Atmosfera
La ediţia din acest an, au fost
prezenţi peste 1.000 de copii entuziaşti, care s-au lăsat pictaţi de
dibacele şi talentatele mâini ale voluntarilor Asociaţiei Studenţilor Psihologi din România (filiala Cluj) - s-au organizat sesiuni de pictare a feţelor,
cele mai dorite modele fiind cele de
fluturaşi, ursuleţi, pisicuţe şi albinuţe, astfel aniversându-se într-un
mod special şi ziua internaţională a
copilului.
Pentru curioşi, dar necunoscători, Universitatea „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca este în prezent sin-

gura instituţie din ţară unde se oferă
un curs postuniversitar în domeniul
terapiei asistate de animale. Anul
acesta, cursul se va relansa într-o
variantă îmbunătăţită, fiind găzduit
de Departamentul de Psihopedagogie Specială (Universitatea „Babeş-Bolyai”) în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj-Napoca,
având ca invitat pe cercetătorul
Tamas Farago, specialist internaţional în comunicarea afectivă a
câinilor (Universitatea din Viena şi
ELTE Budapesta - Ungaria).
„Ziua interacţiunii om-animal
s-a desfăşurat într-o atmosferă de
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bucurie continuă, dar şi de curiozitate şi interes faţă de animalele
prezente (câini de terapie, cai, ponei, dihori, gândaci, şerpi, şopârle)”,
a mai precizat Alina Rusu.

Copii, adulţi şi companioni
Pe lângă ambianţa specială,
constituită de simpla prezenţă în
acelaşi spaţiu a oamenilor şi patrupedelor lor, au fost organizate standuri şi spaţii de interacţiune cu
animalele, sub supervizarea profesioniştilor (psihologi, dresori, zoologi, practicanţi de activităţi asistate de animale, medici veterinari).
S-au putut citi pe faţa celor prezenţi
curajul, teama sau alte sentimente
trădate de grimasele făcute de cei
care, chiar având fobie faţă de şerpi
sau insecte, au dorit să mângâie
sau pur şi simplu să observe exemplarele expuse sub supervizare atentă asigurată de biologii de la Vivariul Universităţii „Babeş-Bolyai” şi
psihologi.
Au fost prezente şi asociaţii
de protecţie a animalelor, cu ţarcuri
pentru adopţie, cum ar fi „Trei Fraţi
Pătaţi” şi „Arca lui Noe”. Specialiştii
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de la Clinica Veterinară au asigurat
consultaţii şi deparazitări gratuite
ale animalelor de companie, pe tot
parcursul zilei. Asociaţiile de activităţi asistate de animale („DogAssist”, „Angel Dog” din Satu-Mare)
au organizat exerciţii cu câini de terapie şi cu câini special antrenaţi
pentru ghidarea persoanelor nevăzătoare. Particularitatea acestei
ediţii a fost prezenţa copiilor de la
şcolile speciale din Cluj-Napoca (colaboratoare ale Departamentului de
Psihopedagogie Specială), precum
şi a copiilor diagnosticaţi cu sindrom
Down şi autism, prin asociaţiile fondate de părinţi (Asociaţia Autism
Transilvania şi Rita 21).
Ziua s-a încheiat cu proiecţia
filmului „Domestic” (regia Adrian
Sitaru), oferită în cadrul festivalului
TIFF, cu un cuvânt de deschidere
din partea membrilor Institutului de
Cercetare a Interacţiunii Om - Animal şi avându-i ca participanţi speciali pe câinii de terapie Bailey şi
Bes.
Despre Ziua interacţiunii omanimal Alina Rusu a mai menţionat
că aceasta „permite oferirea unui
mediu interdisciplinar de combina-

ţie a cunoştinţelor ştiinţifice şi medical-veterinare despre animale, cu
distracţia şi plăcerea interacţiunii
cu acestea prin joc, oferind posibilitatea de a cunoaşte viaţa şi de a
respecta natura, prin conştientizarea efectelor benefice pe care animalele le pot avea asupra noastră,
în condiţiile în care sunt tratate cu
respect şi atenţie”.

Următoarele ediţii
O informaţie utilă pentru cei
care acum află şi vor să participe
sau pentru cei care au fost deja
prezenţi la asemenea manifestare
şi abia aşteaptă următoarele ediţii:
acest tip de eveniment care se va
desfăşura în viitor de trei ori pe an
şi are la bază consorţiul de cercetare şi educaţie format din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei (Universitatea „BabeşBolyai”), Facultatea de Medicină
Veterinară (Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară ClujNapoca) şi Institutul de Cercetare a
Interacţiunii Om - Animal, singurul
de acest tip din ţară (Grădina Zoologică Turda).
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ETOLOGIE

Petgay
de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

Î

n acest an, la sfârşitul lunii
ianuarie, un american din
statul Tennesse şi-a abandonat câinele într-un adăpost supraaglomerat din Jackson, cerând ca
acesta să fie eutanasiat din pricina
faptului că e... homosexual. Potrivit
proprietarului adăpostului, stăpânul
câinelui, un metis de Pitbull şi Bulldog American pe nume Elton, a observat că acesta a fost „cocoşit” de
un alt câine mascul, ceea l-a determinat să presupună că are un companion gay. Din fericire, în urma
unui apel al organizaţiei STAT (Save
The Animals Together) pe Facebook,
patrupedul a fost adoptat de o femeie, Stephanie Fryns, care face
parte din asociaţia Woof Connections. „Elton a fost destul de prietenos până acum. Este speriat, dar
este de înţeles, ţinând cont de ceea
ce i s-a întâmplat. Însă iubeşte plimbările cu maşina!”. Acesta a fost
anunţul lui Fryns care, imediat după
adopţie, a mai liniştit grupul iubitorilor de animale care urmăreau acest caz.

Explicaţia fenomenului
Departe de a fi un tipar comportamental exclusiv uman, homosexualitatea a fost observată la
aproximativ 1.500 de specii de ani-
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male. Acest comportament nu se
referă exclusiv la activitatea sexuală, ci şi la afecţiune, relaţie sentimentală, curtare şi creşterea puilor
- la anumite specii chiar depăşeşte
activitatea heterosexuală. Întrebarea este de ce adoptă animalele acest comportament?
Paul Vasey şi Volker Sommer
scriu în cartea „Comportamentul homosexual al animalelor”: o perspectivă evolutivă, homosexualitatea
pare că încalcă o lege de bază a naturii, aceea de a procrea. Animalele
care se angrenează într-o relaţie cu
un animal de acelaşi sex par că nu
se mai gândesc la urmărirea scopului de a se reproduce. Paul Vasey,

profesor în comportamentul animalelor la Universitatea din Lethbridge
(Alberta - Canada) sugerează că
„animalele se angajează în asemenea comportamente deoarece
este îmbucurător din punct de vedere sexual sau are o plăcere sexuală mare, doar pentru plăcere, nu
au vreun câştig biologic din asta”.
Cercetătorul Simon LeVay
susţine că „deşi actele homosexuale sunt foarte frecvente în lumea
animală, nu se poate spune că animalele au o predispoziţie de durată
în a se angaja într-un asemenea
comportament, în defavoarea activităţilor heterosexuale. Astfel, orientarea homosexuală, dacă putem
vorbi de aşa ceva la animale, se
pare că este o raritate”.
Biologul Bruce Bagemihl, autorul cărţii „Exuberanţă biologică:
homosexualitatea animală şi diversitatea naturii”, a subliniat faptul că
oamenii sunt cei care interpretează
sau deduc comportamentul animalelor, pentru că pe animale nu le
poţi întreba ce orientare sexuală au.
Biologul a întreprins o cercetare
amplă, pe sute de mamifere, păsări,
reptile, amfibieni, peşti, insecte,
septembrie - octombrie 2013

păianjeni şi alte nevertebrate.
Cercetătorul şi scriitorul Luiz
Sérgio Solimeo spune că „întâi de
toate, orice act interpretabil ca homosexual la animale reprezintă
doar o simulare sau o interpretare
dată de om. La animale nu există
acte homosexuale propriu-zise (penetrare)”. Dr. Antonio Pardo, profesor de Bioetică la Universitatea Navarra din Spania, este convins că
„homosexualitatea nu există la animale. Din motive de supravieţuire,
instinctul de reproducere la animale
este întotdeauna îndreptat către indivizii de sex opus”. Frans B. M. de
Waal este un biolog şi primatolog
cunoscut pentru munca sa cu privire la comportamentul şi inteligenţa
socială a primatelor, acesta extrapolează şi la alte animale compor tamentul cimpanzeilor pigmei Bonobo care sunt un exemplu tipic
pentru afişarea unui comportament
aparent homosexual. Conform studiilor sale, acesta conchide că animalele recurg la comportamente
aparent sexuale pentru a exprima
acceptarea sau alte stări afective.
De exemplu, un mascul Bonobo gelos îl poate goni pe un altul de lângă
o femelă, după care cei doi masculi
se vor întovărăşi. Frans Waal crede

că Bonobo folosesc sexul pentru a
rezolva conflictele dintre indivizi.
Studiile sugerează că 75% din sexul
practicat de Bonobo este nereproductiv şi că aproape toate primatele
Bonobo sunt bisexuale. Cesar Ades,
etolog şi profesor de psihologie la
Universitatea din Sao Paulo, Brazilia, explică: „Când se combină doi
masculi, ceea ce are loc este o demonstraţie de putere, nu sex”.

Cazuri
Unele animale par să treacă
printr-o fază homosexuală înainte
de a deveni pe deplin mature. De
exemplu, puii de delfin de sex masculin formează adesea parteneriate
sexuale temporare cu exemplare de

acelaşi sex. Oamenii de ştiinţă
consideră că astfel de legături cimentează relaţiile sentimentale sau
de prietenie pe tot parcursul vieţii
lor. În cazul lebedelor negre, aproximativ 25% din cupluri sunt homosexuale. Comportamentul acestora
se referă la faptul că prima dată se
împerechează, apoi alungă femela
şi formează un cuplu cu un mascul
pentru a îngriji mai bine puii sau
există cazuri în care fură ouăle de
la femele. Roy şi Silo, doi pinguini
masculi din rasa Chinstrap de la
Grădina Zoologică din New York,
sunt inseparabili de şase ani. Ei
alcătuiesc o pereche cu un comportament asemănător unui cuplu normal de pinguini, îşi încolăcesc gâturile, îşi curăţă penele şi au relaţii
sexuale, ignorând potenţialii parteneri de sex feminin.
În 1998, doi vulturi de sex
masculin din specia Griffon, Dashik
și Yehuda, cazaţi la Grădina Zoologică din Ierusalim (Israel), s-au
implicat într-o relaţie homosexuală
şi au construit un cuib. Îngrijitorii lor
au pus în cuib un ou artificial, iar
vulturii au avut grijă de el în perioada de incubație. După 45 de
zile, îngrijitorii au înlocuit oul artificial cu un pui de vultur. Cei doi vulturi de sex masculin au crescut
puiul împreună.
Câţiva ani mai târziu, Yehuda
a devenit interesat de un vultur de
sex feminin, care a fost adus în
volieră. Dashik a devenit deprimat
şi a fost în cele din urmă mutat la
grădina zoologică de cercetare de
la Universitatea din Tel Aviv, unde a
înfiinţat un cuib cu un vultur de sex
feminin.
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PETWORKING

Animale transformate în personalităţi

de Roxana Grosu
roxana.grosu@petzoom.ro

P

etworkingul este un fenomen social de masă,
care îi priveşte şi-i implică în mod direct pe iubitorii de animale. Cu siguranţă aţi observat pe
reţele de socializare diverse poze
cu pisici, câini sau bufniţe, care mai
de care mai haioase şi/sau cu mesaj, de regulă, haios. Cu toate acestea, petworking-ul implică mai mult
decât atât: creează o identitate aproape umană (sau cel puţin egală
cu a oamenilor) în reţelele de socializare. YouTube, Facebook, Twitter sunt canale dedicate, special concepute pentru ca oamenii să poată
socializa, însă, de ceva timp, devin
mediile ideale care
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scot la rampă animalele, transformându-le în vedete care, uneori, au
mai mulţi fani decât star-urile din
muzică, cinema şi televiziune.

Ce este petworking
Dacă încerci să găseşti o definiţie a termenului de „petworking”,
internetul nu te ajută foarte mult.
Dicţionarele nu oferă nicio definiţie,
iar wikipedia încă nu prevede o explicaţie. Cel mult, te poţi informa despre ce înseamnă networking-ul. Ei
bine, imaginaţi-vă petworking-ul un
soi de „networking” al animalelor şi
v-aţi putea apropia de semnificaţia
acestui nou fenomen.
Un om de publicitate descria
activitatea de petworking drept o
strategie de marketing în care animalele sunt folosite din punct de
vedere social, politic sau comercial, pentru a promova bunuri sau servicii legate de
animale, în general, de companie.

Fără a intra în termeni specifici, ne vom referi cu această ocazie
la iubitorii şi stăpânii de animale
care, din afecţiune, creează necuvântătoarelor iubite profiluri în reţelele de socializare.
Fenomenul nu a luat amploare de foarte multă vreme, mai ales
dacă luăm în calcul că nici Facebook nu are încă 10 ani de când a
fost înfiinţat. Cu toate acestea,
căţelul Boo are un profil apreciat de
7 milioane de persoane, mai mult
decât orice vedetă din România, şi
poate sta pe aceeaşi linie de notorietate cu Madonna, a cărei pagină
oficială de Facebook are 12 milioane de fani. Ce aflăm despre Boo
pe Facebook? „Eu sunt Boo. Sunt
un câine. Viaţa e frumoasă”. Nu
foarte mult, am putea spune, dacă
luăm în calcul că are doar şapte ani
de când s-a născut.
Însă Boo este doar un exemplu despre cum animalele conduc
de puţină vreme internetul. Nici
ştirile serioase nu se pot compara
cu puterea virală pe care o are un
ursuleţ panda care strănută sau o
pisică pufoasă cu privire languroasă. CNN are mai puţin de 5 milioane de utilizatori care urmăresc
pagina de Facebook a canalului de
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ştiri, iar BBC mai puţin de 4 milioane.

Cele mai celebre animăluţe
În universul social media, animalele „postează” pe Twitter sau
Facebook mai mult decât latră, miaună sau „ciripesc” în viaţa reală. Ele
militează pentru cauze nobile,
strâng fonduri pentru organizaţiile
care protejează drepturile animalelor şi perpetuează ştiri sau articole
care strâng mai multe redistribuiri
şi aprecieri decât ultimele veşti de
pe front dintr-o zonă de război.
În Marea Britanie s-a făcut un
studiu care a constatat că unul din
zece stăpâni îi face profil internaut
animăluţului de companie, iar peste
jumătate din ei cel puţin distribuie
fotografii cu necuvântătorul preferat. Amploarea pe care a luat-o fenomenul a dat naştere apariţiei în
lanţ a unei serii de site-uri dedicate,
precum Critter, Catster şi Doggie
Dating. Alte persoane fac site-uri
sau bloguri special dedicate animăluţelor lor, multe din acestea având
ca principal scop strângerea de fonduri pentru organizaţii de caritate.
Un new-yorkez, spre exemplu, care
are un motan pe nume Romeo, a
strâns peste 50.000 de dolari în doi
ani.

Unul din regii zoo la nivel internaţional, care a contribuit la amplificarea petworking-ului, este pisica Maru. Felina are un canal pe
YouTube urmărit de 17 milioane de
persoane, în condiţiile în care este
prezentă pe internet de numai cinci
ani. Maru este un motan Scottish
Fold - acea rasă de pisică scoţiană
cu urechile pliate, caracterizată de
o mutaţie care antrenează plierea
în faţă a pavilioanelor urechilor. Stăpânul său îl descrie pe Maru ca fiind
„un pic ciudat şi împiedicat” şi l-a
înregistrat făcând varii giumbuşlucuri haioase în câteva sute de
filmuleţe. Inclusiv căţelul lui Mark
Zuckerberg, fondatorul Facebook,
are pagină proprie, cu aproximativ
1,5 milioane de fani.

Cultura pop le-a dat animalelor un statut social mai mare
decât ne-am fi imaginat în urmă cu
20 de ani. Pentru a evidenţia ascensiunea acestui trend, Petplan,
un site dedicat animalelor şi stăpânilor lor, a făcut o listă cu cele
mai celebre necuvântătoare din
mediul online. Pe lângă motanii
Maru şi Romeo şi căţeii Boo şi
Beast, în listă predomină alte patrupede care latră sau miaună, din
care cele mai populare sunt pisica
Sockington (care are 1,4 milioane
de fani pe Twitter), pisicile Casey şi
Sassy (care au peste 57 de milioane
de vizualizări pe YouTube) şi câinele
somnambul Bizkit (al cărui profil are
49 milioane de vizualizări pe
YouTube).
Stephen Davies, un specialist
american în social media, a spus că
fenomenul de petworking nu este
atât de ciudat pe cât ar
părea. Potrivit acestuia,
atâta timp când Facebook şi Twitter
devin, din ce în
ce mai mult, o extensie a vieţii reale a oamenilor,
este aproape normal ca şi animalele de companie să aibă un
rol important în
reţelele de socializare, întrucât
şi în viaţa de zi cu
zi acestea sunt
considerate adevăraţi membri ai
familiei.
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ÎNŞELĂTORIE

Negoţul cu „câini de rasă”

• Periculoasa piaţă neagră a animalelor de companie
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

I

nternetul e plin de anunţuri
de tipul „Aduc la comandă
orice rasă, livrarea la domiciliu”, postate de proprietari de
pseudocanise. De cele mai multe
ori, „comenzile” sunt create în urma
unor monte forţate, doar pentru
profit. Exemplarele tranzacţionate
sunt adesea tratate ca „mărfuri”,
ţinute în condiţii improprii, bolnave
şi netratate. Consecinţele acestui
tip de comerţ înfloritor: cumpărătorii
se aleg cu animale care suferă de
diferite afecţiuni. Pe baza dezamăgirii cumpărătorului, de multe ori
tranzacţia se finalizează cu abandonuri.
În oglindă, la doar un click
distanţă, un comerciant face bani
frumoşi din vânzarea de animale.
Îşi prezintă canisa ca fiind una de
valoare, însă, în spatele cuvintelor
din descriere nu este nimic altceva
decât negoţ cu animale pe bandă
rulantă. Cei mai mulţi „cumpărători
de pe net” se aleg cu decepţii şi
mulţi bani daţi la veterinar.
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Pasiunea costă
Crescătorii adevăraţi cunosc
situaţia din interior: „Mergi la piaţa
de animale, vezi căţeii, îi spui vânzătorului ce rasă vrei şi-ţi spune că
ai venit la ţanc... Uite, sunt ăia mici
din cutie. Preţul e mic, ţi se pare că-ţi
face un serviciu. Dacă atunci când
creşte câinele are blana lungă, în

loc de scurtă, cum este rasa câinelui pe care ai vrut să ţi-l cumperi,
şi creşte cam mult... asta-i altă
poveste”. Negoţul din piaţă şi vânzările de animale de pe internet
ţintesc aceeaşi clientelă: persoanele neinformate, cu puţine cunoştinţe legate de rase, ori în căutare
de chilipiruri. Mai mult, aşa-zişii proprietari de canise mizează pe
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siguranţa pe care o inspiră spaţiul
virtual, pe principiul că un anunţ
care are un număr de telefon pentru
contact sigur este postat de o
persoană de încredere, cunoscătoare în domeniu.
Însă „creşterea” mai multor
rase şi a unui număr mare de exemplare nu înseamnă crescător pasionat, ci comerciant, activitatea
acestuia putându-se desfăşura sub
umbrela unui SRL. O canisă respectabilă sau, după caz, un crescător de câini, se ocupă de maximum trei rase canine şi este axată
pe dezvoltarea calităţilor acestora.
Numărul exemplarelor crescute depinde de posibilităţile financiare şi
de disponibilităţile crescătorilor. Pasiunea şi performanţa costă şi, de
obicei, adevăraţii crescători nu fac
profit de pe urma animalelor, întrucât câştigurile se reinvestesc în
condiţii, alimentaţie, participări la
concursuri şi expoziţii şi noi exemplare, ceea ce comercianţii nu sunt
dispuşi să facă.

Animalele, o marfă
Cumpărătorii fac multe greşeli şi nu se interesează de cuiburile
din care provin puii. Puiuţii din poze,
de multe ori alţii decât cei scoşi la
vânzare, cuceresc aproape pe oricine. Realitatea însă este crudă. În
multe cazuri, montele încep de la
primul ciclu al femelei, în pur scop
de înmulţire pentru profit. În cazul
unui crescător, montele se fac după
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selectarea părinţilor şi cu respectarea vârstei de 14 luni. Se fac maximum trei monte în doi ani consecutivi. Exemplarele care nu corespund
standardelor rasei ori care suferă
de anumite afecţiuni sunt scoase
din programul de înmulţire. Pe timpul gestaţiei şi lactaţiei, femela beneficiază de toată atenţia, începând
de la hrană foarte bună, vitamine
şi monitorizare. Naşterea este asistată, iar în cazul în care femela nu
are suficient lapte, crescătorul preia
atribuţiile de alăptare cu biberonul.
La asociaţia chinologică locală se
depune o declaraţie de montă şi
fătare, la care trebuie ataşate copii
după pedigree-ul părinţilor, carnete
de performanţă cu rezultatele din
expoziţii, în vederea eliberării pedigree-ului. În replică, pentru că situaţia nu este tocmai una conformă,

proprietarii de „ferme de câini” nu
declară niciunei instituţii câte exemplare deţin ori câte vând. Într-o astfel de fermă, mai tot timpul vor fi
pui disponibili. În canise, deoarece
cuiburile sunt rare, doritorii va trebui
să aştepte.
Atunci când se caută un câine
de rasă, măcar unul dintre părinţii
acestuia poate fi văzut, în cazul în
care acest lucru nu este posibil, proprietarul trebuie să ofere cât mai
multe detalii legate de cuib (exemplare înrudite, poze, titluri etc.). De
obicei, „înmulţitorii” nu pot oferi
multe informaţii de acest gen.

Selecţia cumpărătorului
Alegerea viitorului animal de
companie se face în urma unei vizite la canisă ori în locul în care proprietarul ţine animalele, cumpărătorul având ocazia să vadă
celelalte exemplare şi condiţiile de
viaţă ale acestora. Desigur, cumpărătorii-vizitatori trebuie să respecte condiţiile impuse de proprietar. Pentru că acesta este „specialistul”,
cumpărătorul poate avea pretenţia
la informaţii legate de caracterul,
creşterea, îngrijirea, hrana şi dresajul animalului.
Adevăraţii pasionaţi sunt interesaţi de cei care le calcă pragul,
pentru că la urma urmei, un urmaş
din canisă va părăsi „casa”. Pentru
că sunt implicaţi sentimental şi şi-au
asumat responsabilităţi, mulţi pro89

prietari îşi rezervă dreptul de a selecta clienţii, putându-i chiar refuza
în cazul care sunt consideraţi, din
varii motive, nepotriviţi ca viitori
stăpâni. Cei avizi după profit sunt
interesaţi să vândă „marfa” indiferent cui, de aceea nu sunt doritori
să ştie prea multe detalii legate de
destinaţie, stăpân şi, în general,
soarta puiului vândut. Sunt de multe ori dispuşi la negocieri, amabili,
dar grăbiţi, în timp ce unii îşi ameţesc clientela cu un amalgam de
informaţii şi îşi fac reclamă la modul
agresiv. În timp ce serviciul „livrare
la domiciliu” este un semn clar de
afacere, comercianţii consideră că
acest favor trebuie apreciat de către
cumpărători. Nu sunt dispuşi să
arate părinţii, pentru că nu îi au şi
nici să arate locul în care trăiesc
celelalte exemplare.
În realitate, majoritatea acestor comercianţi cumpără puii de pe
piaţa neagră, uneori la preţuri extrem de mici, existând adevărate
lanţuri de furnizori în care sunt implicate şi pet-shop-urile.
Multe animale sunt deja bolnave de parvoviroză, jigodie ori alte
boli transmisibile şi sunt descoperite tardiv de proaspeţii proprietari. Cumpărătorii sunt înşelaţi, fie
în privinţa vârstei, fie în cea a stării
de sănătate ori a provenienţei.
Cel mai des, însă, câinii puşi
în vânzare fără pedigree (certificat
de origine) sunt metişi prezentaţi ca
exemplare de rasă. Multe societăţi
care se dau drept canise nu vând
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pui cu pedigree, ci fac reclamă acestora ca fiind urmaşi ai unor exemplare cu pedigree. Tupeul atinge
cote înalte atunci când cumpărătorilor li se solicită pentru pedigree o
taxă extra, pe care uneori aceştia
nu şi-o mai permit.

Reclamă vs. reclamaţii
La capitolul publicitate, adevăraţii crescători, precum şi proprietarii de canise, au un singur site,
bine pus la punct. Acesta oferă posibilitatea vizitatorilor să-şi facă o idee
despre animalele deţinute, începând de la nume din pedigree şi
până la titluri şi chiar detalii despre
acestea. Desigur, pe site vor apărea

poze reale şi detalii despre monte
şi cuiburi. Fermele de câini vor
căuta însă să vâneze clienţi, făcându-şi mai multe site-uri, postând
anunţuri cu numele firmei (numită
canisă) pe site-uri de vânzări-cum• Canisele au aﬁşe de crescător
eliberate de Federaţia Chinologică
Internaţională. Este declinată
apartenenţa ca membru în
Asociaţia Chinologica Română,
prin ﬁlialele sale, sau, după caz, în
asociaţii chinologice din alte ţări şi
cluburi de rasă.
părări şi deschizând chiar şi câteva
conturi de Facebook.
Un cumpărător responsabil
va da întotdeauna dovadă de vigilenţă. Pentru cei care îşi pun întrebări: internetul nu abundă doar
de anunţuri de vânzări de animale,
ci şi de reclamaţii şi mărturisiri ale
celor care au fost înşelați. În încercarea de a le face ceea ce numim
„anti-reclamă”, clienţii comercianţilor de animale îşi împărtăşesc din
experienţa lor, pentru ca alţii să nu
repete greşelile lor.
Legislaţia din România are
mari lacune la capitolul „Comercializarea animalelor”. Ca atare, provenienţa şi modul în care este achiziţionat viitorul companion rămân la
latitudinea şi pe riscul fiecăruia.
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SPECIAL

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

Menajeră robot

Lesă din cârnați

Lesa asta din
cârnaţi este unul dintre cele mai amuzante
accesorii pentru un câine.
Gândiţi-vă cu ce uimire...
şi cu ce poftă se vor uita la
voi oamenii şi câinii de pe stradă
şi ce efect de voie bună va avea. Plimbarea cu câinele
într-o astfel de lesă va ﬁ un motiv de bucurie pentru
cei din jur şi un subiect sigur de conversaţie. Are o
lungime de 1,2 metri, mai exact opt cârnaţi, şi o
prindere din cauciuc cu o aderenţă potrivită, iar în
celălalt capăt este ﬁxată o carabină obişnuită. Cu o
astfel de lesă sigur vei avea parte şi de haite de câini
umblând în permanenţă după tine, plus că te mai poţi
amuza mergând cu lesa de gât sau agăţând-o la gaica
pantalonilor. Momentan se poate achiziţiona la preţ
redus, 10 dolari americani, şi poate ﬁ comandată pe
site-ul www.amazon.com. Se numeşte „Hot dog
sausage leash”.

Un lucru e cert: de ﬁecare
dată când ieşi din casă iei şi o
parte din petul tău
cu tine. Şi nu ne referim la faptul că
îl porţi cu tine-n suﬂet, ci la părul lui
de pe hainele tale. După ce
te-ai ridicat de pe canapea, pe care o împarţi cu animalul tău ﬁe că vrei sau nu - deci mult păr!, deschizi uşa
şi el te salută cu o săritură-n braţe sau cu o mângâiere
pisicească pe picior. Păr din nou. Ajungi pe stradă şi observi că haina de bumbac s-a transformat într-una de
blană. Te scuturi disperat, dar nu ai niciun spor. Accepţi
situaţia şi îţi continui drumul în haina ta de blană. O
soluţie pentru problemă ar ﬁ aspiratorul ăsta mult
lăudat, Neato Robotics XV-21 Pet & Allergy. E un roboţel
pe care-l laşi singur în casă şi ţine loc de menajeră. Are
o serie de îmbunătăţiri care-i permit să adune părul
lăsat de animale. Există şi un kit separat pentru pet, format dintr-o perie specială şi un ﬁltru. Costă 490 de
Unii dindolari americani şi se poate comanda de pe site-ul de
tre noi preferă
internet www.neatorobotics.com.
să ia masa cu o
persoană dragă
cu care să împartă romantic
mâncarea şi băCu toţii am văzut
utura, iar alţii
Labradori punându-şi inpreferă, pur şi
teligenţa şi mirosul lor desimplu, să stea
osebit în slujba oamenilor
la masă cu anicu dizabilităţi sau pentru
malul de comdiverse instituţii, ajutând
panie.
Bine,
cu bucurie oamenii de lângă ei. Sunt câini cu slujbe noasta e cât de cât
bile, dar mai există şi câţiva mai puţin norocoşi, cu slujîn regulă, dar
be mai puţin plăcute, ca în cazul acestui Labrador negru,
numai dacă petul tău nu este vreun şarpe, pentru că
pe nume Bazz. Stăpânul său este apicultor şi s-a gândit că
în cazul ăsta vei lua masa şi cu un şobolan. Ideea e
simţul olfactiv al Labradorului poate salva stupii de o
că cineva s-a gândit şi la asta şi a creat un scaun penboală cruntă speciﬁcă albinelor. Bine, bine, salvăm
tru petul tău. Se poate prinde de masă şi se poate
stupii, dar să nu uităm că albinele înţeapă! Domnul Kenregla după bunul plac, eventual până se realizează
net, stăpânul lui Bazz, s-a gândit şi la asta şi a creat,
contactul vizual cu animalul tău. Este construit din ţevi
după multe eforturi, un costum special pentru câinele
de oţel, cu şezut din nailon şi prevăzut cu centuri de
său. Odată ﬁnisat costumul, câinele şi-a început sesiusiguranţă pentru a preveni riscul de cădere. Are inclunile de dresaj pentru a începe protejarea albinelor - un
siv protecţii de plastic pentru a nu zgâria masa. Poate
fel de doctor Labradorul ăsta! Nu ştim cu ce a greşit,
susţine un pet cu o greutate de până la 5 kilograme,
dar sperăm ca în curând să-şi găsească o slujbă mai
costă 50 de dolari şi poate ﬁ comandat pe site-ul
decentă. Intuim că nu e prea fericit cu un astfel de job.
www.hammacher.com. Să aveţi poftă bună!

Scaun de masă pentru pet

Costum de protecţie
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CONCURS

„Eu sunt VEDETA lunii!”

• Maravet şi Petzoom îl premiază pe Jack, din Valea lui Mihai ( jud. Bihor), cu hrană pentru o lună
Cristina Elisabeta Molnar din
localitatea Valea lui Mihai (judeţul Bihor) - str. Munkacsi Mihaly, nr. 2A -, a
convins juriul concursului că Jack, un
Bulldog American în vârstă de 2 ani,
merită titlul de „Vedeta lunii”, distincţie care îi aduce acestuia şi un premiu apetisant: hrana care-i este
necesară pentru o lună. Acest Bully
fermecător şi curios a devenit astfel
câştigătorul concursului, primind şi
dreptul de a urca pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului de premiere.
Pe locul II s-a clasat Ursu, un
simpatic şi promiţător „autohton” în
vârstă de 2 ani, a cărui fotografie ne-a
trimis-o stăpâna sa, Daniela Corina
Poenariu din comuna Vladimirescu
(judeţul Arad). În fine, locul III i-a
revenit în această lună Mayei (o tânără femelă din rasa Bichon Havanez care recent a împlinit 3 ani - s-a
născut în 13 august 2010) pe care
stăpâna ei, Diana Dogar din comuna
Hărman (judeţul Braşov), o consideră
prietena ideală - poate de aceea a
imortalizat-o la absolvire (orice ar fi

2
Ursu
absolvit şi orice ar însemna asta :). Îi
felicităm pe toţi concurenţii înscrişi
în competiţie în această lună (cu un
plus pentru Gold, al Lilianei Condrovici), invitându-i să persevereze şi să
participe şi la următoarele concursuri
organizate de revista noastră (detalii
în pagina 94).
Poţi să câştigi şi tu un premiu
asemănător, dacă trimiţi, până în 10
octombrie 2013, o singură poză cu
animalul tău de companie pe adresa
de e-mail: redactie@petzoom.ro.

1
Jack

3

Maya
Clasamentul celor mai reuşite fotografii va fi stabilit de un juriu format
din redactori ai revistei, iar acestea
vor fi publicate în numărul următor,
fotografia clasată pe locul I urmând
a 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, vârsta şi greutatea (aproximativă) a animalului de companie.
Vă dorim succes!

Scrisoarea LUNII - Destinul care uneşte
Bobo e un Caniche în vârstă
de 10 ani, adoptat în urmă cu trei
ani, după ce a fost abandonat într-un
azil, de Violeta Frîncu din Braşov (Bdul Saturn 41, bloc 25). El este câştigătorul acestei ediţii a concursului
„Scrisoarea lunii”, competiţie premiată cu hrana care îi este necesară
timp de o lună. Iubit peste măsură
de stăpâna sa (are propria lui pagină de Facebook - bobo.barboncino
- unde sunt consemnate „povestioare cu boroboaţele” sale), care-l
consideră „muza mea, viaţa mea,
tot ce am mai (ne)bun pe lume”,
destinul l-a dus pe Bobo tocmai în
sudul Italiei, la Bari, acolo „unde
căldura toropeşte trupul” şi unde a
asistat-o pe stăpâna sa atunci când
aceasta îl îngrijea pe Gianni, un
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bătrân bolnav de Alzheimer,
prilej cu care s-a şi ataşat
foarte mult de acesta, poate
simţind că destinele lor semănau (până la urmă şi Gianni fusese dus, de fiica sa, la
un azil). „Gianni păşea cu
fiecare zi mai mult spre lumea lui, dar dimineaţa Bobo
sărea în patul său să-l înveselească, iar după prânz ieşeau împreună, pe malul
mării, la plimbare. Gianni râdea,
pentru că Bobo are un mers mai
ciudat, dar lui Bobo nu părea că-i
pasă decât de starea de linişte a
celui care-l ducea în lesă - poate se
întreba dacă nu cumva îi aminteşte
acestuia de căţelul pe care l-a avut”,
a povestit Violeta Frîncu.

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 din pagina 94.
Succes!
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TALON de ANUNŢ GRATUIT

valabil numai pentru persoane fizice



Completează talonul, decupează-l şi trimite-l prin poştă
pe adresa Baia Mare, str. Europa nr. 9.
De asemenea, poţi trimite talonul completat, scanat sau
fotograﬁat, pe adresa de e-mail: redactie@petzoom.ro

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...............................................................................
Date de identiﬁcare (nu vor ﬁ publicate în revistă,
dar sunt obligatorii pentru publicarea anunţului):
Nume şi prenume: ...........................................................
Adresa completă: ............................................................
...........................................................................................
telefon: .............................................................................
e-mail: ...............................................................................
• Taloanele care nu au completate datele
de identiﬁcare nu vor ﬁ luate în considerare.

CONCURS



CONCURS

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