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Comportament: Arată-i cine-i şefu’

Surpriză vie cu fundiţă
A dărui un animal de companie tre-
buie să fie o decizie bine gândită. Ori -
cât ar fi de minunat gestul, trebuie să
te informezi înainte de a-l face dacă
vii torul proprietar este pregătit pentru
a îngriji o fiinţă necuvântătoare.
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Koh-I-Noor „Bree”. 
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nuşa-i proprie şi din propriul
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sa maramureşeanului Cristian
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dacă ar putea, şi-ar grăi poves -
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lu mea că nu e un oarecare. O
poveste adevărată despre...
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REZIDENT. La Pennsylvania
Avenue 1.600 s-a mutat un locatar
nou. Noul rezident la Casa Albă se
numeşte Sunny (în foto, în dreapta),

este un Câine de Apă Portughez
(Por   tuguese Water Dog) în vârstă
de un an şi patru luni şi a devenit
no ua parteneră a Primului Câine al
SUA, Bo (în foto, în stânga). Este
americancă get-beget, s-a născut în
Michigan, şi a fost acceptată la Ca -
sa Albă de preşedintele Barack Oba -
ma după ce soţia sa, Michelle, a
făcut public faptul că Bo are nevoie
să interacţioneze şi cu alţi câini.
Sunny este deja star pe YouTube şi
reţelele de socializare, ca un ade -
vă rat „câine prezidenţial”.

EXPERIMENT. Şeful Centrului
de Cercetare pentru operatorii de
transport aerospaţiali de la Agenţia
Spaţială iraniană, Mohammad Ebra -
himi, a îndurerat lumea iubitorilor
de animale după ce anunţat că Ira -
nul pregăteşte lansarea în spaţiu a
unei pisici din rasa Persană, ca par -
te din programul pentru trimiterea în
spaţiu a primului astronaut irani an,
programată pentru sfârşitul acestui

deceniu. Controversata alegere vine
după ce Iranul a lansat în spaţiu o
maimuţă, pe nume „Aftab” (Soare),
şi a anunțat că a aceasta a revenit
pe Pământ în viaţă - presa britanică,
citând surse israeliene, a susţinut
că imaginile animalului prezentate
după misiune erau diferite de cele
filmate înainte de decolarea rache -
tei şi că probabil maimuţa a murit
în urma unui atac de cord, din cauza
stresului. 

REVIRIMENT. Una dintre cele
mai periclitate specii de papagali
din lume, Papagalul de Porto Rico
(Puerto Rican Amazon - Amazona
vitta ta), una dintre cele 30 de specii
de papagali amazonieni, este pe
cale de a fi salvată. După ce popu -
laţia a scăzut, în 1975, la doar 13
exemplare, cercetătorii din Rio Abajo
au anunţat stabilizarea acestei spe -
cii care acum numără 400 de exem -
plare în captivitate şi peste 100 în

stare de libertate. Într-unul dintre
cuiburile monitorizate au fost de-
scoperite ouă, pentru prima oară în
ultimele patru decenii - „Un pas
uriaş, care arată că populaţia se
poate susţine singură”, a precizat
Gustavo Olivieri, coordonatorul pro-
gramului. Această specie se repro-
duce o singură dată pe an. Oamenii
de ştiinţă estimează că în perioada
pre-colonială, în Porto Rico trăiau
peste un milion de exemplare de
Amazona vittata, dar habitatul lor a
fost distrus prin tăierile masive de
păduri de la sfârşitul anilor 1800,
pentru a face loc plantaţiilor de citri -
ce, cafea şi trestie de zahăr.
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Când toţi vorbesc deodată

… când toţi vorbesc deodată, raţiu -
ne a se pierde-ntr-un amestec confuz de su -
nete - dacă aceste sunete ar fi cuvinte, le-ar
asculta cineva. Aşa, însă, toţi au senzaţia că
ceea ce spun ei, fără să-i asculte nimeni, re -
p rezintă adevărul absolut, unica soluţie. Pro -
blema câinilor fără stăpân care supra  vie ţuiesc în
junglele urbane din România a depăşit stadi -
ul de problemă naţională - deşi mă îndoiesc că
vreodată ar fi ajuns în acest stadiu altfel de -
cât declarativ, politicianist. Fără să vă promit
un verdict, o soluţie supremă, doar din pos-
tura de „alt observator al fenomenului”, vă
întreb: zăbovim puţin asupra problemei?
Zăbovim - asta a sunat ca-n bancul despre
servilism infantil, cu Ştefan cel Mare în rol
principal, energizându-şi armata cu biscuiţi:
„Biscuiţi, oştenii mei?”, „Biscuim, Măria Ta!”.

... dacă toţi ar tăcea deodată şi ar
vor bi pe rând (adică ar dezbate, cu argumen -
te), problema ar putea fi rezolvată. Ce observ
însă? Că au apărut constatări bazate pe ni -
mic, că se militează („Biscuiţi, oştenii mei?”),
că se acuză, că se denaturează, că se dezin -
for   mea ză, că se instigă, că am ajuns să ne mân   -
drim, ca proştii, cu incapacitatea noas tră de
rezolvare („Avem, la Smeura, lângă Piteşti, cel mai
mare adăpost de câini din lume, e înscris,
din 2005, şi-n Cartea Recordurilor - 3.700 de
câini pe 45.543 de metri pătraţi.”).

... totuşi, în tot acest amestec confuz
există şi un lucru bun (din păcate singurul):
conştientizarea şi acceptarea faptului că
avem o problemă. E ilogic, inuman, necâi-
nesc, sau cum mai vreţi dumneavoastră, să
afirmi că situaţia actuală, cu oraşe transfor-
mate în jungle urbane populate cu animale, e
bună. Nu e bună nici pentru oameni, nici pen  tru
animale. „Băăă, da' ce ai face tu dacă ai pu -
tea să salvezi dintr-un incendiu o singură vie -
tate şi ar trebui să alegi între un om ş-un
câi ne. Pe cine ai salva? Să te aud!” - asta e
„adâncă”, rostită cu „pistolul la tâmplă” şi
fa ce parte din registrul „Din bucata mea de
pâine /Am crescut un om ş-un câine”.

... am vrut să fac un calcul economic
despre cât ar costa să în tre ţinem în adă pos -
turi toţi câinii fără stăpân care acum sunt pe
străzi, însă cifrele sunt atât de contradictorii

încât am renunţat,
convins că rezulta tul
ar fi unul mincinos -
unii oficiali susţin că
avem un milion de
maidanezi şi că în -
tre ţinerea unuia co -
stă 12,5 lei pe zi (sau
375 de lei pe lună
sau 4.500 de lei pe
an, adică  1.000 de
euro pe an), ceea ce
ar urca suma totală până la un prag al iste -
riei adepţilor „soluţiei finale”, numiţi de cei -
lalţi: „oameni fără suflet şi conştiinţă”. 

... nu trageţi asupra argumentului
economic, indiferent de cât de mult iubiţi
câinii - fără bani, doar cu iubire şi mângâieri,
ar sfârşi în chinuri. Suportul financiar e obli -
ga toriu pentru construcţia adăposturilor (con trar
aparenţelor, acestea nu există în fiecare mu-
nicipiu reşedinţă de judeţ), întreţinerea a -
cestora, a câinilor, salariile angajaţilor, plata
utilităţilor, dotarea personalului.

... adevărul e că n-avem un milion de
maidanezi, iar întreţinerea lor ar trebui să
coste mai puţin decât suma anunţată, aşa că ori
banii sunt prost gestionaţi, ori e o dezinfor -
ma re, ori se „scurg” în alte scopuri. La fel de
adevărat e că soluţia reteritorializării (cu-
vând „inventat” pentru a descrie metamorfo -
zarea oraşelor în jungle urbane) e una care
nu are nimic în comun cu civilizaţia, iar „ad-
ministratorii” unei ţări europene sunt o bli gaţi
să găsească o soluţie şi să o aplice uni form (vezi
„adopţia de internat”, propusă în Sfântu
Gheorghe - animalele sunt adoptate, dar
rămân în adăpost, iar „adoptatorul” plăteşte
lunar o sumă pentru întreţinerea lor - sau
„Ban ca de Hrană pentru Câini”, din Grecia -
cei care adoptă maidanezi primesc hrană
gratuită şi medicamente pentru aceştia). În -
să, nu e vorba de câini, ci de noi, cei care n-am
înţeles că deţinerea unui câi ne nu este un
drept, ci un privilegiu şi o responsabilitate.

... în pofida acestei scrieri „gri” n-am
uitat că se încheie 2013 şi gândurile noastre
se-ndreaptă către toţi cei dragi, adică şi că -
tre cititorii revistei „Petzoom”. La mulţi ani!

Cătălin Vischi
redactor şef

Următorul număr al revistei va apărea în ianuarie 2014
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EURO DOG SHOW 2013

O„scoţiancă” născută-n
Rusia a câştigat titlul
de campioană euro -

pea  nă absolută în Elveţia, ţară care
a menţinut în dicţionarele contem-
porane cuvântul „neutralitate”. Fili -
site Brash Koh-I-Noor, sau mai prie -
te neşte Bree, această Scotish Te r ri er din
canisa Filisite Brash din Moscova, a
primit titlul Best In Show (BIS) al Eu-
ropean Dog Show 2013, desfăşurat
în Geneva (Elveţia), de clanşându-i
rusoaicei Valentina Popova, stăpâna
sa, o reacţie în care s-au amalgamat
şocul surprizei şi bucuria vecină cu
isteria, aceasta fiind imortalizată de
câţiva excelenţi şi inspiraţi fotore-
porteri de la perros365, prezenţi în
centrul expo ziţional Palexpo din ca -
pi tala canto nului Geneva, şi deve -
nind fo  to grafia primei zile a lui sep-
tembrie şi ultimei zile din competiţia
organizată sub egida FCI (în foto).

Şi acum, doamnelor şi domnilor,
urmează povestea Euro Dog Show...

Dinspre Elveţia...

Alpi, ciocolată şi Heidi (fetiţa
lui Johanna Spyri). Eventual, iodlere,
Leman (cel mai mare lac din Europa,
cu afluenţii Ron şi Arve şi cu portul
pe al cărui debarcader a fost asasi -
nată Sisi - împărăteasa Elisabeta,
soţia lui Franz Joseph), munţii Jura,
ceasuri care chiar dau ora exactă,
bijuterii, bănci, neutralitate, situarea
în topul Mercer al oraşelor cu cea
mai bună calitate a vieţii, Palatul
Naţiunilor, CERN (Orga ni za ția Euro -
peană pentru Cercetări Nucleare,
unde se află cel mai mare laborator
din lume pentru cerceta rea particu -
lelor elementare). Cam asta ştiam
despre Geneva, nu? În plus, poate,
faptul că la Palexpo, în locaţia Euro
Dog Show 2013, un imens centru
expoziţional de peste 100.000 de
me tri pătraţi (şapte hale), se or ga ni -

zează şi Salonul Auto al Primăverii -
popularizat sub denumirea Salonul
Auto de la Geneva.

În fine, de aproape totul pare
altfel - parcă aşa se spune, nu? Unii
erau convinşi că Elveţia a fost a lea -
să ca organizatoare doar pe consi -
de rente financiare, „fiind o ţară fără
mare tradiţie în chinologia mon -
dială”. Păi şi atunci cum rămâne cu
cele 9 (nouă!) rase de câini ciobă -
neşti, câini de cireadă, câini de
munte sau de vânătoare originare
din Elveţia şi recunoscute de FCI
(doar pentru cei care pun informaţia
la îndoială sau şi-au întârziat trata-
mentul cu Lecitină, o enumerare:
Appenzeller Sennenhund, Berger
Blanc Suisse, Berner Laufhund,
Bernese Mountain Dog, Entlebucher
Mountain Dog, Greater Swiss Moun-
tain Dog, Schweizer Laufhund,
Schweizerischer Niederlaufhund,
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Saint Bernard)? E drept, într-un oraş
populat cu preocupaţi de calitatea
vieţii, de slujbe importante (în Ge -
neva îşi au sediul mai multe instituţii
mondiale, unde lucrează peste 10%
dintre localnici), de bani (este al cin-
cilea cel mai scump oraş din lume
şi nu poţi să trăieşti nici cu aer şi
nici cu iubirea câinilor), impactul
evenimentului Euro Dog Show a fost
mult mai redus decât la precedenta
ediţie, cea de la Bucureşti - ca şi or-
ganizarea, de altfel, iar aceasta nu
este o critică, ci o constatare. Iar
dacă am ajuns la Bucureşti, să con -
semnăm rezultatele românilor.

... spre România 

Din păcate, din nou, nici un
Best Of Group (BOG), însă contin-
gentul ro mânesc a ţinut steagul sus
nu doar prin prezenţa celor doi ar-
bitri (Cristian Ştefănescu şi Petru
Muntean, preşedintele şi vicepre -

şedintele AChR, ultimul fiind şi cel
desemnat să decidă câştigătorii
Grupei 4 FCI, mare consideraţie ţi -
nând cont că au fost 94 de „jude -
că tori” din toată lumea!). 

Delegaţia României a venit
acasă cu câteva titluri de campion
european (datorită „pacienţei” de
care dă dovadă regulamentul FCI,
dar asta nu ştirbeşte cu nimic me -
ritele participanţilor, dimpotrivă). Să
începem cu cei care au câştigat ti-
tluri de Best Of Breed (BOB). Vă
anunţ că avem cel mai frumos Brac
German cu păr scurt din Europa (a
decis arbitra poloneză Dorota Wit -
kowska): BOB pentru Grimm Hun -
ting Trophy (proprietar: Mariana şi
Daniel Murărescu din Ploieşti, care
au mai obţinut un titlu de campion
european de juniori cu tânărul Brac
German cu păr scurt Ianny Hunting
Trophy). Tot titlul BOB a fost câştigat
pentru România şi la rasa Copoi
Ardelenesc, cel mai frumos exem-

plar fiind masculul Nozoko Evo (pro-
prietar Vasile Sporea din Rupea -
jud. Braşov). La această rasă (Tran-
sylvanian Hound), campioană eu -
ropeană la femele a fost decla rată
Siculus Alma (proprietar David Ko -
lumban din Cristuru Secuiesc - jud.
Harghita), asta ca să nu spună eu-
ropenii că nu avem câini de vână -
toa re extrem de frumoşi. Stăm bine
şi la „capitolul” Dogo Canario, cel
mai frumos exemplar al rasei a fost
declarat de arbitrul francez Boris
Chapiro femela Bap de Cluj Ekiza
(pro prietar Dorin Mocan din Cluj-Na -
poca) - la această rasă, campion eu-
ropean de juniori a fost Bap de Cluj
Emir (proprietari Roberta Cocianga
şi Laurenţiu Gădălean din judeţul
Cluj). 

Campioană europeană a ra-
sei Beagle (R-CACIB) a devenit şi
femela Popstar (proprietar: Ildiko
Koszorus din Cluj-Napoca), iar arbi-
tra belgiancă Monique van Brempt
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i-a decernat unei alte femele din Ro -
mânia, Fonteposca's Little Meirmaid
(proprietar Decebal Manuel Stănoiu
din Bucureşti), titlul de campioană
europeană de junioare, ceea ce nu
e puţin lucru, ţinând cont de faptul
că au fost 103 exemplare de Beagle
înscrise în concurs.

Succes şi pentru timişo rean -
ca Ioana Bogdan, femela Garden
Stars Irish Utopia fiind desemnată
campioană europeană la rasa Irish
Red Setter (44 de exemplare în con-
curs, arbitru fiind slovenul Stefan
Sinko). La rasa Tosa Inu, arbitrul

Cristian Ştefănescu a văzut-o pe
femela Hime Go Kawaguchisou (pro-
prietar: Gabriel Dima din Voluntari -
jud. Ilfov) campioană europeană de
junioare, alt succes românesc fiind
obţinut la rasa Ciobănesc German,
arbitrul Jorgen Hindse decernând ti-
tlul de campioană europeană (R-
CACIB femele) lui Silvestris Quina
(proprietar Sorin Dragomir din Bu -
cureşti), iar lui Romano Runa (pro-
prietar: Dan Macovei din Bucureşti)
titlul de campioană europeană de
junioare. La rasa Ciobănesc Ger-
man varietatea cu păr lung, alţi doi

dintre câinii bucureşteanului Sorin
Dragomir, Romano Picolo şi Ro-
mano Wizard, au câştigat titluri de
campioni europeni, la fel cum a
făcut-o şi titratul Ford of Karma's
Le gacy, Teckelul ploieşteanului Ma -
rian Drăgănescu, precum şi Ciobă -
nescul Caucazian Aisha Best Kav -
kazs De România (proprietar: Florin
Ioan Bălănică din Brăneşti - jud. Il-
fov), care a devenit campioană euro -
pea nă la junioare.

O menţiune şi pentru rasele
româneşti unde ar fi trebuit să câ -
ştigăm, dar n-am făcut-o şi nici par-
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ticiparea n-a fost una semnificativă.
La rasa Ciobănesc Românesc Car -
patin au participat doar două exem-
plare, iar arbitrul Petru Muntean a
decis ca titlul de campion european
şi cel mai bun exemplar al rasei
(BOB) să meargă în... Germania, la
Pintea Ot Aral Dream (din canisa lui
Dan Sârbu, proprietar Dagmar Klein
din Germania). 

La rasa Mioritic, din cei 16
ciobăneşti, Muntean a decis ca titlul
BOB să meargă în... Austria, la
Wooly Bear Absolute Happy (propri-
etar Barbara Fallent). De asemenea,
campioană europeană de junioare
a devenit o femelă din... Nor vegia:
Nordic Delight's Northern Princess
(proprietar: Anne Laski). Totuşi, titlul
de campion european de juniori a
venit în România da torită lui Ocean
That's My Boy From Apuseni (din
canisa familiei Diana şi Sorin Simu -
ţiu, proprietar Marius Florin Pop din
Târgu Lăpuş - jud. Maramureş). 

În acest context, nu o să dez-
batem teoria conspiraţiei conform
căreia titlurile au fost oferite stră -
inilor care deţin câini din rase origi -
nare din România pentru a mai es-
tompa din ecourile scandalurilor
generate de cei care înfierează cali -
tatea exemplarelor vândute peste
hotare, acuzând că strategia co -
mercializării unor „ştifturi” în stră i -
nătate nu este o afacere şi nici o
„prosteală” a strănilor, ci aduce de-
servicii raselor româneşti. Repet,
doar o teorie a conspiraţiei...

Best in show

Titlul suprem (BIS) a mers
anul acesta în Rusia, Filisite Brash
Koh-I-Noor (rasa Scottish Terrier) fi-
ind desemnat de arbitrii Dan Erics-
son (Suedia - crescător de Scottie
de peste 40 de ani, canisa Raglan),
Ronald H. Menaker (SUA) şi Hans
Muller (Elveţia, fostul preşedinte
FCI) cel mai bun exemplar al rase,
al grupei FCI şi al competiţiei. Bree
- pentru prieteni - s-a născut în 12
noiembrie 2010, în Moscova, în ca -
ni sa rusoaicei Valentina Popova
care a gândit o montă între Filisite
Brash Veronika „Nika” (o femelă din
canisa sa, campioană în 11 ţări şi
desemnată BOB la Word Dog Show
2008) şi un Scottie celebru la acea
vreme, Tamzin Mr. Prospector „Duke”
din canisa franţuzoaicei Christine-
Sylvie Hovagimyan - campion în
şapte ţări, avea să devină câştigător
la Interra 2011. Ei bine, dacă ne

referim exclusiv la Bree, rezultatul
a depăşit aşteptările, această mi -
cuţă femelă fiind campioană a zece
ţări (Austria, Elveţia, Luxemburg, Be-
larus, Letonia, Lituania, Estonia, Ru-
sia, Finlanda şi Ucraina), impre-
sionând specialiştii încă de când nu
împlinise un an: în 2011, la Paris
(Franţa), a câştigat titlul Best Of
Breed (BOB) la categoria Puppy, iar
în aceaşi an, la Euro Dog Show a
câştigat titlul de BIS Junior, traseul
spre trofee ajungând aproape de
culme anul trecut când, la Salzburg
(Austria), la World Dog Show 2012
a câştigat titlul de BOB. 

În pofida reacţiei stăpânei
sale în momentul anunţării verdic-
tului pentru titlul BIS la Euro Dog
Show 2013, strategia pe care a gân-
dit-o Popova pare una pregătitoare
tocmai pentru titlul suprem al aces-
tei competiţii - înainte de a ajunge
la Geneva, Popova a participat cu
Bree la un lung turneu de competiţii
în Lituania, Suedia, Austria şi Ger-
mania, apropiindu-se pas cu pas de
locul „marelui eveniment”, pentru o
aclimatizare perfectă la momentul
începerii competiţiei. De altfel,
Popova este o experimentată cre -
scă toare de Scottie, în 2010 câş -
tigând, cu un alt exemplar, titlul BIS
2 la Crufts.

Venerabilul arbitru elveţian
Hans Muller a decis învingătorul
suprem, Bree intrând în finală ală -
turi de alţi doi câini excepţionali:
câştigătorul Grupei 5 (Tsarshadow’s
I Speak Of War - rasa Karelian Bear
Dog, proprietari: italianca Lorella
Vismara şi crescătorii canadieni
Dawne Deeley şi Doug Belter) şi al
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Grupei 6 (Fricassee de Lapin da
Terra Quente - rasa Basset Artésien
Normand, proprietar: portughezul
Pedro Ribeiro Café), clasaţi în a ceas -
tă ordine. Câteva cuvinte şi despre
cei doi. Tsarshadow’s I Speak Of
War, Kos to pe numele de pet, e un
vete ran al competiţiilor canine deşi
face parte dintr-o rasă mai puţin me -
dia tizată (cunoscută sub denumirea
„Ursul Finlandez” - în ţara de origine,
Finlanda, este considerat o comoa -
ră naţională şi, fiind extrem de cu-
rajos, deşi la greabăn măsoară doar
vreo 60 cm şi cântăreşte aproxima-
tiv 37 kg, este folosit la vână toare
de urşi, mistreţi şi elani). Are deja 7
ani (s-a născut în 17 aprilie 2005)
şi e de ţinut în coproprie tate de Doug
Belter, care-l susţinea financiar, şi
Dawne Deeley, în canisa căruia s-a
născut şi care îi era şi handler până
în momentul în care a fost cumpărat
„parţial” şi de itali enii Lorella Vismara
şi Massimo Sco tti (la această com -
petiţie a fost expus în ring de hand -
lerul Richard Hellman). Este campion
în Canada, Portugalia, Luxemburg,
Mo naco şi Irlanda, iar acum a câş -
tigat titlul BIS 2. Un alt câine dintr-o
rasă mai puţin populară, Fri ca ssée

de Lapin da Terra Quente, a urcat
pe treapta a treia a podiumului BIS
Euro Dog Show 2013. Aceas tă pi -
tică, blajină, vânătoare de iepuri şi
„very french” Basset Artésien-Nor-
mand vine din Portugalia, din canisa
Da Terra Quente (specializată pe
rasele Basset Artésien-Normand şi
Grand Basset Griffon Vendeen) a lui
Pedro Café. S-a născut în 14 aprilie
2010 (tata: Buzio De Bernice, ma -
ma: Bagoa Da Terra Quente) şi este
campioană în Spania, Portugalia,
Luxemburg - în 2011 a fost BIS Ju -
nior al rasei, iar în acest an a de-
venit BIS a rasei la expoziţia de club
din Franţa, ţara de origine a rasei.

La urmă, cine vine din urmă?

La categoria Junior, marele
învingător (BIS Junior) a fost câş ti -
gătorul grupei 10, Sobresalto Quann
Tramonta o’Sole (un Whippet ce-i
aparţine italianului Massimo Fiori -
llo), care l-a devansat în finala arbi -
trată de preşedintele FCI (Rafael de
Santiago din Porto Rico) pe Frustyle
Royal Elegance (rasa Bulldog Fran -
cez, proprietar: Victoria Bobyleva din
Rusia, locul 1 în grupa 9). Telegrafic,
câştigătorii celorlalte grupe, ştiut fi-
ind că mulţi dintre ei vor deveni vii -
toarele staruri ale marilor competiţii.
Un frumos Bouvier des Flandres (Hit

European Dog Show 2013 în cifre
Perioada de desfăşurare: 29 august

- 1 septembrie; suprafaţa locaţiei: Palexpo
(Geneva) - 7 hale (102.000 mp); 48 ringuri;
20.000 vizitatori; 12 franci elveţieni (apro -
ximativ 44,5 lei) biletul de intrare pentru
adulţi (reducere 50% pentru copiii sub 10
ani, pensionari şi membrii cluburilor chino-
logice); 200 franci elveţieni pe zi închirierea
unei mese şi 50 de franci elveţieni a unui scaun; 94 de arbitri; 11.500
de câini din peste 200 de rase şi 53 de ţări; cei mai mulţi câini înscrişi:
Italia (1.615), Franţa (1.343), Rusia (1.304).
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Alivet Valkyria a rusului Aleksei Logi-
nov) a câştigat Grupa 1, iar Grupa
2 a fost câştigată de Starry Town Int
di Visasi (rasa Newfoundland, pro-
prietar Maurizio Mauro din Italia).
În Grupa 3 s-a impus un  Dandie
Din  mont Terrier („Micul Scoţian”
Dariant es Bueno, proprietar: Vla -
dimira Gavrikidisova din Cehia),
Grupa 4 a fost adju de cată de  Örn-
bergets Lexington (rasa Dachshund,
varietatea cu păr lung, proprietar:
Elisabeth Rhodin din Suedia), în
Grupa 5 impunându-se Thai Silk Way
To My Heart (rasa Pomeranian, pro-
prietar: Svetlana Mironenko din Ru-
sia). În fine, grupe le FCI 6, 7 şi 8 au
fost câştigate de Gryf Plesowka (rasa
Hamiltonstövare, sau Swedish Fox-
hound, proprietari: Jean-Joel şi Co -
rinne Bedin Dufay din Franţa), Stan-
namore Generoso Fred Junior (rasa
Spinone, sau Griffon Italian, propri-
etari: Annette şi Marijn Wijnsouw din
Olanda) şi  Caci’s Hit The Road Jack
(rasa Flat-coated Retriever, proprie -
tari: Carina Östman şi Mikael Persson
din Suedia).

Ediţia 2014 a Euro Dog Show
va avea loc în Brno (Moravia - Re-
publica Cehă).

Foto: @ Palexpo, WDS 2015,
perros365.com, Kynoweb, The
Malaysian Insider, ckc, Hindustan
Times



Prima ediţie CACIB orga -
nizată de Asociaţia Chi -
nologică Alba Iulia, me -

dia tizată sub titulatura Expo Alba
Ca rolina Cup, a avut loc în 18 au-
gust, după două expoziţii de club -
Dac Moloss şi Mioritic - şi o expoziţie
CAC, şi a fost câştigată de un de -
săvârşit metrosexual, perfect coafat,
cu nume greu de pronunţat pentru
noi, unicii francofoni din Balcani,

Rahti Jitterboppi, un Bichon a Poil
Frise dintr-o canisă de pe coasta su -
dică a Finlandei, din Vantaa, un oraş
cu peste 200.000 de locuitori, un -
de-şi are sediul Finnair, linia aeriană
națională a Finlandei. Dar despre
învingător oleacă mai încolo.

La cetate

Desfăşurate în partea de nord
a cetăţii Alba Carolina, în cinci rin -
guri cu gazon (ringul central era aco -
perit cu covor), cele patru competiţii

au fost excelent organizate de ACh
Alba (preşedinte: Sorin Simuţiu) - ar-
gument suplimentar pentru consi -
de raţie: sistem de ventilaţie în zona
de protecţie a câinilor, zilele de con-
curs fiind caniculare. Participanţii
au venit în for tăreaţa cu bastioane
de pe Dealul Citadelei, ridicată la
mijlocul secolulului al XVIII-lea, din
România, Rusia, Polonia, Ungaria,
Finlanda, Bulgaria, Franţa şi Spania
(puţine abandonuri - sub 20/zi -,
comparativ cu alte expoziţii desfă -
şu  rate în acest an).
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CACIB ALBA IULIA

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

Åke a cucerit cetatea Alba Carolina



Trecând „proba” ca organiza-
tori, oficialii Asociaţiei Chinologice
Române au recomandat localnicilor
ca în 2014 să ceară includerea în
ca lendarul competiţional a două ex -
poziții internaționale (CACIB). Dacă
la asta adăugăm aprecierile venite
din partea spectatorilor şi a par ti -
cipanţilor, înseamnă că toată lumea
a fost mulţumită, iar organizatorii,
evident, obosiţi.

Înaintea câştigătorilor „mari”,
zăbovim asupra „viitorului”. La clasa
Junior, CACIB a fost câştigat de
Simba’s Pink Camparis De Dany’s
(rasa Yorkshire Terrier, proprietari:
Cristina şi Ilinca Epuraş), urmat de
Dream Light Fiesta de la Noce (rasa
Staffordshire Bull Terrier, născut în
4 iulie 2012 - proprietari Oana Mari-
nescu şi Czintos Levente) şi un ex-
celent exemplar de Mioritic, Ocean
That’s My Boy From Apuseni, venit
din Târgu Lăpuş (jud. Maramureş) -
proprietar Marius Pop. 

De altfel, ca o recunoaştere
a valorii acestuia, peste câteva
săptămâni a devenit şi campion eu-
ropean de juniori în Geneva (El -
veţia). Şi pentru că am pomenit de
ciobăneştii româ neşti, în clasa spe -
cială dedicată exclusiv lor, titlul de
„Cel mai frumos ciobănesc româ-
nesc” la CACIB Alba Iulia 2013 i-a
revenit lui Wooly Bear Alike Fluffy
Snowball (proprietar: Barbara Fa -
llent din Austria), cel care a fost de-
semnat şi Best Of Breed (Cel Mai
Bun Al Rasei) la European Dog Show
2013. Podiumul „ciobă neş tilor” a
fost completat de Turcu de Predeal
(rasa Ciobănesc Românesc Corb -
proprietar Fleşieru Sebastian din
Predeal, jud. Braşov) şi Ardeal de
Cogaion (rasa Ciobănesc Românesc
Carpatin, din canisa lui Horaţiu Sînă
- proprietar: Radu Petean din Cluj-
Na poca).

Câştigătorii

Lui Rahti Jitterboppi i se
spune, mai simplu, „Åke” (se pro -
nunţă „Oke”, deşi acest „a cu ochi”
nu face, oficial, parte din alfabetul
fonetic), şi s-a născut la 19 mai
2010, în canisa Jitterbop a finlan-
dezei Jaana Kauppinen. Aceasta a
intrat în lumea chinologică la vârsta
de 11 ani când a devenit posesoa -
rea primului Ciobănesc Scoţian - mi-
crobul s-a inoculat aparent ireme-
diabil, iar la 15 ani avea deja trei
Sheltie şi o femelă din rasa Löw-
chen -, însă acum este o cunoscută
şi experimentată crescătoare de Bi-
chon Frise (de 32 de ani se ocupă
de dezvoltarea acestei rase şi pre -
găteşte chiar ea exemplarele înain-
tea intrării în concursuri).

Tatăl său este Jitterbop After
Me Please, iar mama sa - Rosette
Pirre Av Pi-Pe-Lo-Ni şi, deşi nu are
până acum performanţe notabile în
afara Finlandei (a intrat în competiţii
de la vârsta de 11 luni), s-a impus
în Alba Iulia, arbitrul Cristian Şte fă -
nescu alegându-l Supreme BIS în  tr-un
concurs cu 361 de câini arbitraţi în
fiecare din cele două zile. La titlul
Supreme BIS au participat câşti -
gătorii Junior BIS şi Best In Show
(BIS) la expoziţiile CAC (17 august)
şi CACIB (18 august), iar Åke, deşi
a fost văzut de arbitrul român Dag-
mar Klein doar pe locul 2 în Grupa
9, după Maximo De La Virreyna
(Bulldogul Francez venit din Spania,
care ulterior a fost ales şi BIS de ar-
bitrul Csaba Zsolt Lokodi), a parti -
cipat la finala pentru titlul suprem
pentru că în 17 august, la expoziţia
CAC, a câştigat grupa şi a fost ales
BIS de către arbitrul bulgar Denis
Kuzelj (singurul arbitru străin din cei
şapte care au jurizat expoziţiile din
Alba Iulia).
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În finala Supreme BIS, bene -
ficiind de neprezentarea lui Simba's
Pink Camparis De Dany's (Yorkshire
Terrier, mascul, Junior BIS în 18 au-
gust - proprietari: Ilinca şi Cristina
Epuraş), Åke s-a impus în faţa lui
Iago Filomenia De Yli (un mascul
din rasa Fox Terrier Wire în vârstă
de un an, desemnat Junior BIS în

17 august, la CAC - proprietar Radu
Iliescu) şi Maximo De La Virreyna
(Bulldog Francez, mascul, BIS în 18
august, la CACIB - proprietari: fraţii
David şi Ulises Rodriguez din Spa -
nia). Să nu-l uităm însă pe acesta
din urmă, Maximo, care încă nu îm-
plinise 2 ani, fiind câştigătorul show-
ului CACIB, bătălia finală fiind dată

cu un spectaculos şi promiţător En -
glish Cocker Spaniel (masculul Los
Ombues Thunder, în vârstă de un
an şi jumătate - proprietar: Ramona
Maria Sandu din Alba Iulia) şi cu un
tânăr mascul din rasa Alaskan Ma -
lamute (Aragorn Of Transilvania's
Wolves - proprietar: Monica Costi-
nescu).

© Fotografiile: ACh Alba Iulia



15

Până-n urmă cu 4 ani, cu-
vântul Nagant era rostit
doar în discuţiile referi-

toare la industria militară, făcând
referire la Émile şi Léon Nagant, doi
fraţi din Liège (Belgia), care la ju -
mă tatea secolului al XIX-lea revolu -
ţionau construcţia armamentului,
revolverele şi carabinele marca Na-
gant intrând în dotarea infante riş ti -
lor armatei imperiale ruse, dar şi a
poliţiilor şi trupelor militare din Sue-
dia, Norvegia, Polonia şi Grecia. De
ceva vreme însă, numele Nagant
este rostit şi de chinologi odată cu
apariţia în rigurile expoziţiilor inter -
naţionale a unui Terrier Galez năs -
cut în Eger (Ungaria), în canisa From
Michael a lui Denk Csaba, speciali -
zată pe rasele Welsh Terrier şi Wire
Fox Terrier - mama sa este My Way
From Michael. Acest mic galez tră -
ieş te acum în Heerlen (Olanda), fiind
deţinut în coproprietate de Denk şi
de olandezul Bob Krautscheid, cel
care a contribuit la „completarea
montei” pentru cre area lui Nagant
From Michael cu excepţionalul mas-
cul Bill Of The New Husken (campi -
on mondial în 2006 şi 2008 şi cam-
pion european în 2005 şi 2007,
a cum retras din competiţii). Cu pă -

rin ţi atât de apreciaţi de arbitrii in -
ter naţionali, mulţi nu consideră o
surpriză faptul că Nagant From Mi -
chael a devenit campion naţional în
cinci ţări (Olanda, Belgia, Luxem-
burg, Danemarca şi Ungaria), cam-
pion european (în 2012, la Bucu -
reşti) şi dublu campion mondial (în
2012 şi 2013, la Salzburg şi Bu-
dapesta). Cea mai mare provocare
a sa este Crufts, Grupa Terrierilor, o
încununare a activităţii unui galez
atât de mândru, iar pentru a se cali -
fica acolo a concurat în Târgu Mu -
reş, la „precali ficări”, ceea ce i-a
reuşit mai bine decât a sperat poate
Bob Kraut scheid, pentru că Nagant
este de acum şi deţinătorul Dracula
Golden Challenge Trophy (un trofeu

donat organizatorilor - Asociaţia Chi -
no logi că Mureş - de către o thailan -
deză, cunoscută crescătoare de
Yorkshire Terrier, Nanta Tansacha
din Bangkok).

Din cetate în parc

La Târgu Mureş a avut loc al
19-lea concurs de calificare la
Crufts 2014 din cele 36 care sunt
pro gramate în acest an - de altfel,
este singura competiţie de acest
gen care se desfăşoară în România,
fapt care vorbeşte de la sine de
aprecierea de care se bucură ACh
Mureş în Marea Britanie. Desfăşurat
pe perioada a patru zile sub titula -
tura Dracula Dog Show (e nedrept
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2 x CACIB TG. MUREŞ

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

Nagant, din Ţara Lalelelor în Ţara lui Dracula
• Un Welsh Terrier a câştigat Dracula Golden Challenge Trophy
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să spunem că a contat doar una,
cea din 7 septembrie, Dracula Gol -
den Trophy, care a contat drept crite -
riu de calificare la Crufts, sau do uă, dacă
adăugăm CACIB-ul Ro ma nian
Cham pionship din 8 septembrie), în
perioada 6-8 septembrie, evenimen-
tul organizat de ACh Mureş (preşe -
dinte Lokodi Csaba Zsolt) a cuprins
două expoziţii de club (în 6 septem-
brie, la rasele Terrieri şi Teckel - un -
de au câştigat Fox Terrierul Iago
Filomenia de Yli, proprietar Radu
Ilie scu, respectiv Hollywood Dun It
Del Wanheksing, de la canisa Del
Wanhelsing din Vare se, proprietar
Gabriel  Pascarella din Italia), un CAC (în
7 septembrie) şi două expoziţii in -
ter naţio na le (CACIB) - în 7 şi 8 sep-
tembrie. 

Faţă de ceilalţi ani, locul de
desfăşurare nu a mai fost Cetatea
Medievală din Târgu Mureş (edificiu
de secol XVII), ci Parcul Municipal -
cetatea fiind în plin proces de rea -
bilitare -, însă organizatorii au păs -
trat sus steagul de gazde bune,
competiţia fiind organizată irepro -
şabil. „Dacă Cetatea este în lucru,
am fost nevoiţi să părăsim incinta,
chiar dacă expoziţia noastră are ca -
racter de medieval. Însă cu sprijinul
Primăriei Târgu-Mureş putem orga-
niza expoziţia în Parcul Municipal,
care este curat, are o infrastructură
foarte bine pusă la punct şi chiar
este o zonă occidentală”, a explicat
Lokodi Csaba Zsolt motivul modifi -
cării locaţiei obişnuite.

În 2011, atunci când ACh
Mureş sărbătorea 40 de ani de la
organizarea primei expoziţii canine,
actualul preşedinte al asociaţiei,
Lokodi Csaba Zsolt, spunea că „isto -
ria Dracula Golden Trophy începe în
urmă cu 6 ani (n.red. - iată, acum
s-au împlinit 8 ani), iar astăzi este,
de departe, cea mai importantă ma -
ni festare chinologică din Europa de
Est. Ne bucurăm foarte mult pentru
că am reuşit să ridicăm ştacheta,
de la an la an, printr-o prezenţă
internaţiona lă tot mai mare”. Nici
atunci, nici acum, niciun oficial al
vre unei asociaţii chinologice afiliate
la AChR nu a infirmat declaraţia lui
Lokodi. 

La ediţia din acest an au fost
400 de câini înscrişi la CACIB Ro-
manian Championship (în 8 septem-
brie) şi 385 de câini la Dracula
Golden Trophy - calificare la Crufts
(în 7 septembrie, desigur - cei mai
mulţi dintre aceştia participând şi
la competiţia din ziua următoare -
menţiunea poate fi folositoare jurna -
liştilor din presa nespecializată care,
dintr-un motiv care-mi scapă, obiş -
nuiesc să comunice totalul câinilor
care participă la o dublă expoziţie
internaţională făcând adunarea în-
tre înscrişii din cele două zile, rezul-
tatul fiind unul mincios). „Anul aces -
ta avem câini din peste 150 de rase,
din Norvegia, Suedia, Finlanda,
Ucra ina, Moldova, Polonia, Cehia,
Ungaria, Rusia, Estonia, Austria,
Italia, Serbia, Croaţia etc.”, a de-
clarat preşedintele ACh Mureş.

Arbitrii evenimentelor au fost:
Dinky S. Santos (Filipine), Noranart
Rattanasakvibool (Thailanda), Bar-
bara Müller (Elveţia), Espen Engh
(Norvegia), Juan Naveda (Spania),
Boris Chapiro (Franţa), Wieremiej -
czyk - Wierzchowska Małgorzata
(Polonia), Kardos Vilmos şi Szabo
Sandor (ambii din Ungaria), Cristian
Ştefănescu, Petru Muntean, Bara -
basi Julia, Czekes Lorand şi Kele-
men Atilla (toţi din România).

Câştigătorul şi vrăjitoarea

Terrierul Galez al lui Bob Kra ut -
scheid (Olanda) şi Denk Csaba (Un-
garia), Nagant From Michael, a fost
ales Best In Show (BIS) în cele două
competiţii majore din cadrul Dracula
Dog Show, Dracula Golden Trophy
(arbitru BIS: Petru Muntean -
vicepreşedinte AChR) şi Romanian
Championship (arbitru BIS: Cristian
Ştefănescu - preşedinte AChR), pri-
mind şi trofeul suprem. În prima
competiţie, Nagant l-a devansat pe
Treis Pinheiros Fibonnacci (un mas-
cul în vârstă de 2 ani din rasa Dach -
shund Standard Wire-Haired, pro-
prietar: Marian Drăgănescu din
Plo ieşti), iar în 8 septembrie, la
CACIB Romanian Championship pe
Bonitos Companeros Imperator „Oli”
(un Cavalier King Charles Spaniel



ce provine din canisa Bools Bloom
din Szeged, proprietar: Szabo Ivette
din Ungaria), condus în ring de Hanó
Zsolt, handlerul campionului mon-
dial Bottom Shaker My Secret
„Jimmy” (rasa Bobtail).

Revenind la Dracula Golden
Trophy, cel mai aşteptat moment al
competiţiei, de remarcat excelentul
scenariu „de noapte” care a prece-
dat programul BIS. O coregrafie în
care au fost incluşi actori transfor -

maţi în cavaleri medievali, scene de
luptă, întuneric luminat de făclii şi
spoturi artificiale, tobe, clopote, o
execuţie curmată a unei vrăjitoare,
focuri de artificii şi Petru Muntean,
apărut de niciunde, însoţit de „con-
tele Dracula”-copil (sau el „era” con-
tele Dracula, cine mai ştie?), şi care
a dat startul competiţiei pentru de-
semnarea celui ce urma să pri -
meas  că laurii victoriei într-un eveni-
ment ce acreditează ideea tradiţiei
ce-şi trage filonul din evul mediu.   

• Foto: ©A.Ch. Mureş, cu
mulţumiri d-lui Lokodi Csaba Zsolt
şi d-nei Melinda Pop
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La final de Răpciune (sep-
tembrie) a fost rândul
oraşului de pe Mureş să

găzduiască expoziţii internaţionale
canine. Meteorologic, toamna a ser -
vit participanţilor (concurenţi, spec-
tatori, arbitri şi organizatori) una
caldă ş-una rece. În 28 septembrie,
prima zi de competiţie, a fost soare
din abundenţă, iar în 29 septem-
brie, în ziua marii confruntări, toam -
na a trecut la cealaltă extremă, de-
venind rece şi ploioasă, dar asta n-a
stricat nimănui cheful de show. 

Observaţii la faţa locului

Peste 1.000 de patrupede
din 138 de rase au fost înscrise în
dublul CACIB de la Arad, iar condu -
ce rea asociaţiei chinologice jude -
ţene, organizatoarea evenimentului,
a subliniat participarea numeroasă
a concurenţilor de peste graniţă (70%
din participanţi). Jurizarea s-a făcut
de către un corp de cinci arbitri din
şase ţări (Serbia, Italia, Polonia, Ir-
landa, Ungaria şi România). 

Am remarcat prezenţa în cele
două zile de expoziţii a unui număr
mare de ogari (între care un Afgan-
magician cu numele de Harry Pot-
ter), dar şi câini nordici deosebiţi,
precum şi a unor trufaşi ciobăneşti
româneşti din canise vestite. De
asemenea, din categoria raselor
neomologate au fost prezente în

expoziţiile de la Arad exemplare de
Bulldog American şi Louisiana Cata-
houla (Leopard Dog). 

Între vedetele canine şi-au
făcut apariţia reprezentanţii canisei
Diamond Kings (rasa Amstaff) a
timişoreanului Glad Simuţ - Imperial
John Wayne, masculul emblemă al
canisei, în vârstă de 6 ani, are în
spate succese pe linie, fiind cam-
pion naţional în mai multe ţări, câş -
tigător de club şi intercampion, iar
la World Dog Show 2012 a ieşit pe
locul 5 la Clasa Campioni. Tot Ameri -
can Staffordshire Terrier a fost şi
câştigătorul titlului Junior BIS (Best
In Show): Ringmaster Aim High With

Ringmaster (proprietari: Marius
Fulga şi Marius Nedelcu), din canisa
Ringmaster (crescător Marius Ne -
delcu) din Deva - tânărul mascul
promite mult, mai ales că este pro-
dusul canisei americane Aim High. 

Şi My Alaskan North Face a
făcut mare senzaţie în show. Vorbim
despre nordicul Monty, după nu-
mele scurt, un Malamut impecabil,
căruia nu i se poate rezista şi care
a dominat detaşat Grupa 5 FCI.
Monty aparţine canisei Arctic Village
a arădencei Adriana Covaşa (care a
mai fost şi handlerul ciobănescului
Lotru în expoziţia de la Arad). Rezul-
tatele de excepţie obţinute de Monty
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în „carieră” spun totul despre va -
loarea pe care acesta o are. „Monty
este campion în 12 ţări, între care
România, Ungaria, Moldova, Slove-
nia, Serbia, Azerbaidjan şi Cipru.
Este campion european şi vicecam-
pion mondial la categoria junior, are
şapte Best in Show-uri până acum
şi peste 40 de titluri Best of Group”,
spune despre el crescătoarea Adri-
ana Covaşa. 

Ciobăneştii noştri

Dacă tot am ajuns la catego-
ria „grea”, să trecem la evoluţia
raselor autohtone. Din Lunca Mure -
şului (numele canisei din Arad) au
venit să se expună ciobăneştii de
Bucovina. „Avem patru femele şi doi
masculi de Ciobănesc Românesc de
Bucovina. O femelă din canisa noas -
tră este primul exemplar din istoria
Ciobănescului Românesc de Bucovi -
na care a fost ales cel mai bun al
rasei (BOB) în expoziţii”, a spus Viori -
ca Orga, crescătoare şi proprietară. 

La ciobăneştii româneşti,
însă, concurenţa acerbă s-a simţit
din plin. Cel Mai Bun Ciobănesc
Românesc în prima zi de expoziţie
a fost ales un Carpatin: Amadocus
de Cogaion (al hunedoreanului Ho -
raţiu Sina), un mascul de trei ani,
foarte apreciat, care a bifat şi per -
formanţa unui BOB la Mondialele
de anul trecut de la Salzburg (Aus-
tria). Tot un Carpatin a impresionat
specialiştii şi asistenţa şi în cea de-a
doua zi de expoziţie, însă de aceas -
tă dată a fost Lotru, un câine din
Stâna Vlahului (canisă din Ştei, - jud.
Bihor). În cazul masculului Lotru Ot
Aral Dream, în vârstă de trei ani şi
jumătate, experienţa încununată cu

titluri râvnite şi-a spus cuvântul. Ca
argument - Carpa tinul Lotru a fost
ales campion european la Euro Dog
Show din Olan da, în septembrie
2011. 

Dahab, câștigătoare absolută

În contrapondere cu con -
curenţii grei la propriu şi la figurat,
un „pitic” a răsturnat clasamentele
făcându-şi loc printre cei mari în
topul celor mai apreciaţi câini din
expoziţii. Extra Orient Yupiter Pop
Ditrikh, un Pinscher pitic maro-cio-
colatiu din vestul Ucrainei (proprie -
tar Olga Dittrich), învingător al Gru-
pei II, a sfidat concurenţa de toa te
rasele şi mărimile clasân du-se pe
locul II în competiţia pentru titlul
Best In Show. Ciocolatiul este cam-
pion la Grupa Junior în Slovacia şi
Ungaria şi câştigător de club în Un-
garia, tot la juniori.  

Totuşi, tobele au bătut pentru
o concurentă minionă. Din oraşul
celor 100 de turnuri, Praga, a venit
dubla câştigătoare a titlurilor BIS şi
a titlului Supreme BIS. Şi nu de ori-
unde, ci dintr-o canisă de Caniche
numită Anarchia. La doar 19 luni,
frumoasa femelă de culoare neagră
Sim-Son’s Dahab a impresionat
asistenţa cu evoluţia-i fără cusur din
ring, dar mai cu seamă l-a impre-
sionat pe exigentul arbitru irlandez
John Walsh, care a ales-o câşti -
gătoare. După ce s-a impus în Grupa
9 FCI, a câinilor de agrement, Sim-
Son’s Dahab a fost desemnată Best
In Show. 

În competiţia pentru Supreme
BIS, tânăra femelă i-a întrecut pe
Extra Orient Yupiter Pop Ditrich şi
pe Lovegame Is Over Dostojne (un
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Setter Irlandez Roşu,  ocupantul locu-
lui III în programul Best In Show).
Dichisită cu stil şi exemplară în
prezentare, micuţa Sim-Son’s Da-
hab şi-a dominat merituoşii adver-
sari din aceste expoziţii, astfel că şi
în cea de-a doua zi de expoziţie la
reprezentaţia ei s-a cerut „bis” şi a
devenit din nou Best In Show (BIS).

„Sim-Son’s Dahab are vârsta de un
an şi şapte luni, vine din Cehia, însă
o avem dintr-o canisă din Ungaria.
Este Junior Best of Group, Junior
Best in Show Cehia 2013, Campion
Junior Slovacia şi Ungaria, a fost
aleasă cel mai frumos exemplar al
rasei în Ungaria şi este câştigătoare
în expoziţie de club. Are un tempera-

ment echilibrat, este prietenoasă şi
foarte jucăuşă ”, a spus crescătoa -
rea Magdaléna Novak din Republica
Cehă.

Şi uite aşa s-au consumat ex -
poziţiile chinologice din Arad în 2013,
din fericire fără incidente şi neplăceri.
Următoarele confruntări se vor mai
desfăşura aici în martie 2014. 
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După ce chinologia ro -
mâ nească a bifat anul
trecut în premieră găz -

duirea Euro Dog Show, în acest an
a mai marcat încă un eveniment im-
portant: organizarea pentru pri ma
oară în ţara noastră a IDC Sieger
Show, sau Campionatul Mondial al
rasei Dobermann. Manifestarea a
fost organizată, în perioada 6-8 sep-
tembrie, sub egida asociaţiei inter -
naţionale a rasei, la castelul Teleki
din comuna Satulung, limitrofă mu-
nicipiului reşe dinţă a judeţului Ma -
ramureş, Baia Mare. Perfor man ţa
de a-i convinge pe exigenţii germani
care deţin majoritatea în conduce -
rea IDC (International Do bermann
Club - cea mai mare asociaţie mon -
dială a rasei, cu membrii din Euro -
pa, cele două Americi, Asia şi Africa)
le aparţine celor din staff-ul clubului
naţional - Majoros Andrei Csaba
(preşedinte), Daniela Cătănescu şi
Sorin Spaller (vicepreşedinţi) -, iar
organizarea (care n-a fost deloc
uşoară, în competiţie fiind înscrişi
565 dintre cele mai reuşite exem-
plare de Dobermann din 34 de ţări
- cei mai mulţi din Italia - 83, Rusia
- 76, România - 61, Ungaria - 56,

Serbia - 41 şi Germania - 38) a fost
ire proşabilă, fapt subliniat şi de
preşedintele IDC, germanul Hans
Wiblishauser. 

O satisfacţie în plus pentru
clubul naţional a constat şi din rezul-
tatele înregistrate de Doberman-ii
din România. „Îi felicit din toată ini -
ma pe competitorii români - au fost
cele mai bune rezultate din istoria
IDC pentru România. Ei merită asta
şi sper că îşi vor depăşi perfor man -
ţele la următorul show IDC”, a men -
ţionat maramureşeanul Majoros An-
drei Csaba, preşedintele Dober  mann
Club România. 

Statistica este argumentul cel
mai important al aprecierii lui Ma-
joros, ai noştri câştigând mai multe
locuri 2, 3 şi 4 la diferite clase, însă
cea mai importantă performanţă a
fost aceea că pentru prima oară un
Dobermann din România a câştigat
un prestigios titlu IDC Sieger. Hazy
Dream De Grande Vinko, o femelă
născută în 20 decembrie 2004 (din
monta a două exemplare din canisa
ucrainiencelor Elena Ananyeva şi
Natalia Ditko, Atreyo şi Maksima) şi
deţinută de timişorenii Eva şi Alin
Chivu, a devenit campioană mon -
dială la clasa Veteran. De altfel, ca -
ni sa românilor a mai produs un
câştigător al titlului IDC Sieger
2013, Destiny's Phoenix In The
Spotlight (Bentley, pe numele de
pet), acesta câştigând clasa Baby
şi anunţându-se un  promiţător viitor
campion al rasei - acum este în pro-
prietatea danezelor Karna şi Jessica
Martin (canisa Royal Danish din
orăşelul Glumso).

La castelul contelui

Locul de desfăşurare a IDC
Sieger Show 2013 a fost inspirat
ales de organizatori: un castel edi-
ficat, în perioada 1740-1780, de
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groful Teleki Mihály (descendent al
contelui cu acelaşi nume, fost Can-
celar al Principatului Transilvaniei)
pe ruinele unei vechi construcții
tătărăşti, în apropierea unui parc
dendrologic înfiinţat în urmă cu
peste 300 de ani. Acolo, în Satu-
lung, şase arbitri internaţionali
(Hans Wiblishauser şi Thomas
Becht din Germania, italianul Pier-
luigi Pezzano - vicepreşedinte IDC -,
Günther Ehrenreich din Austria, slo-
vaca Gabriela Ridarcikova şi Papp
Laszlo din România) au decis câş -
tigătorii categoriilor şi noii posesori
ai titlurilor IDC Sieger. Deşi „re -
partiţia” titlurilor de campioni ai
claselor a părut a mulţumi pe toată
lumea, 16 ţări având cel puţin un
câştigător de grupă, interesul ma -
xim a fost suscitat de titlurile IDC
Sieger la clasa Campion. 

La categoria Dobermann
mascul negru a câştigat Orson Von
Nemesis (proprietar: Klaus and Jür-
gen Pfisterer din Germania), un
câine în vârstă de 3 ani ce abia de
un an a fost „scos” la competiţii în
afara Germaniei. Campionul mon-
dial al Dobermann-ilor maro, Grand
Mollis Armani, vine din Rusia (pro-
prietar Anna Lopareva din St. Pe-
tersburg), fiind născut într-o canisă
celebră, Grand Mollis Armani (pro-
prietar: Nadezhda Ne basova). În
fine, clasa femelelor campioane a
avut un singur titlu IDC Sieger, pen-
tru femele maro (cei mai puţin
familiarizaţi cu concursurile IDC au

observat deja că arbitrajul la Dober-
mann se face atât pe categorie de
vârstă, cât şi pe sex şi pigmentul
pielii). Aici a triumfat Havana Dei
Due Intenti (proprietar: Boris Berletti
din Italia), născută în 20 august
2009 în canisa dei Due Intenti a lui
Romano Gianluca.

În Maramureş s-a stabilit, la
congresul IDC din 6 septembrie, ca
următoarele competiţii mondiale
IDC Sieger Show să fie găzduite de
Slovacia (2014), Finlanda (2015),
Slovenia (2016) - pentru ediţia din
2017, gazda urmând să fie decisă
între două ţări cu mare tradiţie în
creşterea şi perfecţionarea rasei:
Germania sau Ungaria. Însă cea mai
controversată decizie a conducerii
IDC, care va stârni multe dezbateri
pro şi contra, constă în schimbarea

standardului rasei din 1 ianuarie
2015, pentru a interzice cuparea
urechilor şi tăierea cozii unui Dober-
mann care este prezentat în con-

cursuri - decizia este deja în vigoare
în Olanda. 

Reacţiile multor cres cători de
Dobermann sunt vehemente, acu -
zând decizia ca fiind discriminatorie,
în condiţiile în care nu este aplicată
de FCI tuturor raselor - pentru cei
mai puţin familiarizaţi cu rasa şi
subiectul prezentat, mulţi susţin fap-
tul că, pe lângă decizia (discutabilă)
de a cupa (tăia) urechile Dober-
mann-ilor din considerente estetice,
aceasta ar fi impusă şi de faptul că,
fiind un câine de pază, Dobermann-
ul cu urechi cupate îşi poate roti
pavilioanele urechilor pentru a lo-
caliza mai bine sursa zgomotului,
iar, din punct de vedere medical,
ven tilaţia canalului auditiv se rea -
lizează mai bine la un exemplar cu
urechi cupate. Dar dezbaterea e
abia la început, fireşte.

• Foto: @ Betelges Kennel
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De vreo doi ani,
Adela Popescu este şan -
tajată sentimental, ve -
de ta de la Acasă TV pier -
zând repetat şi deliberat
„luptele” cu Pa co, un în -
ţelept Cio  bă  nesc Ger-
man, şi Ciu, un Mops nă -
struş nic. Cei doi câini
şi-au cucerit iremediabil
stăpânii - pe Adela Po -
pescu şi pe Radu Vâlcan
- şi pentru că simt pe
propria lor piele afec ţiu -
nea acestora, profită la
maximum. În exclusivita -
te pentru cititorii revistei
„Petzoom”, actriţa a po -
vestit cum decurge viaţa
ei alături de cei doi răs -
făţaţi companioni şi a
dez văluit explozivul lor
ritual de întâmpinare. 

nterviu de
Andreea Archip
andreea.archip@petzoom.ro



Adela, eşti o mare iubitoare
de animale. Cine ţi-a insuflat dra -
gostea necondiţionată pentru ele?

Copilăria mea şi faptul că
părinţii m-au crescut printre animale.

Paco, Ciobănescul German, a
fost cadoul iubitului tău, Radu Vâl-
can, cu ocazia sărbătorilor pascale
din urmă cu doi ani. Cum a fost întâl-
nirea cu primul tău câine?

Paco a intrat în casa noastră
pentru că Radu şi l-a dorit foarte tare
şi pentru că noi trebuia să învăţăm o
lecţie din convieţuirea cu animalele.

Cum a reacţionat Paco la
venirea lui Ciu în familie? L-a plăcut
de prima oară sau l-a privit ca pe un
rival?

Paco e foarte înţelept şi s-au
înţeles perfect din prima clipă. Ne-a
fost teamă, pentru că am auzit po -
veşti în care câinii care se aflau deja
în casă aveau gelozii puternice în
privinţa celor nou-veniţi. Culmea, cel
care are reacţii din când în când
agre sive este mogâldeaţa de Ciu.

Ce te-a inspirat în alegerea
numelor pentru cei doi companioni?

Ciu este numele unui căţel
de la Susani cu care mă jucam când
eram mică. Când i-am văzut faţa
caraghioasă, mi-am dat seama că nu
i se potriveşte Athos sau Lord, în
niciun caz! Cât despre Paco, el avea
nevoie de un nume cu rezonanţă,
care să exprime puritate şi bunătate.

Tu şi Radu sunteţi percepuţi
ca părinţi autoritari sau le faceţi orice
moft?

Toată viaţa noastră se or ga -
nizează în funcţie de nevoile lor, deci
cine oare este şeful :)?

Apropo, ce reguli de conduită
le-aţi impus de-a lungul timpului şi ce
feedback aţi primit de la cei doi com-
panioni?

Curtea are câteva alei „de o

„După câteva
luni cu Paco
îmi spuneam

că va fi aproape imposibil să ne
mai dorim încă un membru în
familie. Asta până am văzut o fo-
tografie cu un puiuţ din rasa Pug.
Am ştiut pe loc că îl voi iubi e -
norm pe Ciu şi aşa este!”
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mare frumuseţe”, bătătorite de
Paco. Deci încă o luptă pierdută.

Pentru confortul lor ai ame-
najat un bazin de înot. La ce alte
investiţii ai mai recurs pentru ei?

Ne-am făcut prispă pentru ca
Ciu să poată sta afară, dar să nu
aibă neapărat acces în curte atunci
când este nesupravegheat. Apoi,
patul ni l-am cumpărat foarte jos,
pentru ca Ciu să poată urca şi sări
oricând pofteşte. Am pus portiţă de
siguranţă la scările de la etaj şi tra-
verse prin toată casa, ca nu cumva
să alunece.

Obişnuieşti să îi duci la sa-
loanele specializate în întreţinerea
canină sau eşti direct responsabilă
pentru look-ul lor?

Pe Ciu îl spălăm acasă, doar
unghiile i le tăiem la medicul veteri-
nar. În schimb, băiţa lui Paco se face
la spa-ul canin.

Pe lângă alimentaţia canină
specifică, în meniul lor incluzi şi „de-

serturi”? În ce condiţii primesc astfel
de bonusuri?

„Băieţii” nu primesc dulciuri,
dar pentru că sunt foarte pofticioşi
împărţim fructele.

Cele mai spectaculoase ne -
bu nii ale lor?

Am plecat de acasă într-un
weekend şi l-am lăsat pe fratele meu
să îi supravegheze, el a uitat uşa
deschisă, iar când ne-am întors am
crezut că au intrat hoţii în casă! Era
haos… A trebuit să schimbăm cana-
peaua, covorul şi câteva scaune.

În cei doi ani de când eşti
stăpâna celor doi câini, au existat
şantaje sentimentale din partea lor?

Continuu au existat şantaje
sentimentale! Dacă te-ai uitat în
ochişorii lor, ai pierdut lupta, indife -
rent despre ce ar fi vorba.

Paco şi Ciu necesită o atenţie
deosebită? Cum reuşeşti să te ocupi
de ei şi ce tabieturi au?

Nu au tabieturi, mănâncă la
ore fixe, fac plimbarea de seară, se
uită împreună cu noi la filme - Ciu de
pe canapea, iar Paco prin uşa de la
terasă.

Care dintre ei are o persona -
litate mai puternică?

Ciu este mai răsfăţat, Paco
este mai înţelept şi mai bun, însă
amândoi sunt foarte inteligenţi şi iu-
bitori.

Cum îşi împart teritoriile?
Ciu este stăpân pe casă, iar

Paco pe curte. Pentru că Ciu este
mai mic, are dreptul să încalce teri-

toriul lui Paco, invers niciodată!

Au vreun ritual special de în-
tâmpinare atunci când ajungi acasă?

Paco face ture prin toată
curtea, iar Ciu se urcă pe canapea şi
de fiecare dată am sentimentul că o
să leşine de bucurie.

Atunci când pleci în concediu
te încumeţi să îi iei şi pe ei sau ră -
mân acasă? 

Pe Paco îl mai ducem la mare
şi la Susani, cu Ciulică ne e teamă să
plecăm de acasă, pentru că este
neascultător şi nu vrem să avem
vreo surpriză neplăcută.

Locuieşti de mult timp în
Bucureşti şi totuşi ai amânat până în
urmă cu 2 ani achiziţionarea unui
animal de companie. Ce a determi-
nat luarea acestei decizii?

Radu şi-a dorit foarte mult un
câine şi de aici am început.

Cum ţi s-a schimbat viaţa de
când în familia ta au intrat Paco şi
Ciu?

Sunt mai organizată şi ştiu că
fără mine, fără noi, ei nu ar putea su -
pravieţui. Acest lucru îţi dă o mare re-
sponsabilitate.

• Adela Popescu şi Radu Vâlcan, împreună cu cei doi „şantajişti sentimentali”
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Rottweilerul a fost numit
cu afecţiune şi mândrie
„Pasărea Phoenix a

spe ciei canine” de către Albert Graf,
omul pasionat care a dat avânt şi a
pus fundamentul selecţionărilor în
cadrul acestei rase. De fapt, deşi în
aparenţă puternici şi fioroşi, până
şi aceşti câini au avut de suferit din
cauza acţiunilor necugetate şi ade-
seori extremiste ale omului. Dar
pentru a ne da seama în ce sens, e
necesară o călătorie în timp, până
în perioada extinderii spectaculoase
a Imperiului Roman, când strămoşii
Rottweiler-ului, probabil mastiffii ita -
lieni, aveau rolul de a păstori cirezile
de vaci, dar şi de a proteja soldaţii,
bunurile şi alimentele lor de even-

tualii prădători. 

Istoria lor

Romanii au intrat în Germa-
nia în anul 74 d.Hr., perioadă în care
elementul central comun din punct
de vedere arhitectural al aşezărilor
erau acoperişurile din ţigle roşii, de
unde şi numele coloniei - Rottweil.
Deoarece regiunea găzduia un im-
portant târg de vite, pentru păs to -
rirea cărora erau folosiţi câinii, rasa
a căpătat şi ea o denumire înrudită:
Rottweiler. Pe parcursul secolelor,
locuitorii acelor zone s-au folosit de
ei pentru conducerea turmelor şi
pentru pază - negustorii, se pare, îşi
legau bocceluţele cu bani la gâtul

câinilor, reducând astfel la minimum
şansele să fie jefuiţi, datorită in-
stinctului puternic de apărare al
acestora. Lucrurile au luat însă o
turnură negativă odată cu dez-
voltarea transporturilor feroviare,
care au devenit extrem de uzuale şi
au dus la scăderea numerică a rasei
- la un eveniment canin din anul
1882, la Heilbronn, a fost prezent
un singur exemplar, destul de puţin
reprezentativ. Totuşi, datorită cererii
de câini poliţişti rasa a fost ulterior
readusă în atenţia crescătorilor. Mai
apoi, a avut un rol important şi în
timpul Primului Război Mondial,
când a fost dresată pentru a în-
deplini misiuni de mesager, ambu -
lanţă, câine de pază. 

Negru pur

Primul club german de Rott -
weiler a fost înfiinţat în 1914, The
Deutscher Rottweiler-Klub, având în
jur de 500 de exemplare. Rasa a
fost recunoscută oficial în anul
1931 de American Kennel Club, iar
în anii 1990 popularitatea sa a atins
punctul culminant, cuprinzând cel
mai mare număr de exemplare în-
registrate.  
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ROTTWEILER

de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro

... din cenuşa-i proprie şi din propriul scrum



Trecutul reprezintă umbra
care dă prezentului temperatura
cea mai potrivită, o temperatură ce
ne permite să nu ne mai „ardem”
cu aceleaşi greşeli. Şi tocmai dra -
gostea pentru această rasă, care cu
uşurinţă ar fi putut dispărea cu un
secol înainte de naşterea lui, îl de -
termină pe maramureşeanul Cristi -
an Dulfu să petreacă zilnic chiar şi
două ore cu Rottweilerii din canisa
lui localizată lângă Baia Mare, în lo-
calitatea Sălsig, canisă care are şi
un nume semnificativ şi reprezen-
tativ - Pure Black. „De-a lungul tim-
pului m-am ocupat de două rase -
Ciobănesc Mioritic şi Rottweiler.
Deşi eram pasionat de la o vârstă
fragedă, ai mei nu erau de acord cu
ideea, astfel că am avut primii câini
abia când am fost «pe picioarele
mele». Rottweileri cresc de aproxi-
mativ 10 ani, la Mioritic am renun -
ţat. Toţi câinii sunt inteligenţi, dar
cu aceştia m-am înţeles cel mai bine
şi am avut şi o sursă deosebită din
care am procurat primele exem-
plare, canisa lui Liviu Pop. În pre -
zent, am patru câini. Nu sunt mulţi,
dar sunt buni şi adevăraţi! Până la
urmă, pasiunea e cel mai important
lucru!”, susţine Dulfu.

Dar pe lângă pasiune sunt
necesare şi cunoştinţe teoretice şi
practice în domenii precum alimen -
taţia, îngrijirea sănătăţii, dar şi
dresajul câinilor. Paginile unei re-
viste nu pot cuprinde decât infor -
ma ţii limitate, pentru că, la fel cum
fiecare om este unic, acest lucru
este valabil şi pentru fiecare animal,

nicio interacţiune a acestora nefiind
una identică. Totuşi, merită anali -
zate câteva detalii despre fiecare
aspect în parte.

Alimentaţie şi boli

„Alimentaţia calitativă este
esenţială”, afirmă Dulfu. „Eu aleg
pentru câinii mei hrană uscată după
criterii calitative stricte”. Deşi ali -
mentaţia nu este foarte rigidă, pe
lângă hrana uscată putând fi fo -
losită şi hrană preparată (orez fiert
cu carne de vită sau pui şi puţin
morcov, de exemplu), ea nu va in-
clude carnea de porc sau grăsimile.
Rottweilerii sunt predispuşi la obezi -
tate, motiv pentru care activităţii fizi -
ce regulate trebuie să îi fie asociat
un regim corespunzător.  

Riscul de apariţie a displaziei
de şold este mare în cazul montelor
necontrolate. Mai pot apărea torsi-
unea stomacală, probleme cu fi-
catul, dar şi situaţii în care calciul
nu este asimilat corect de organism.
În timpul somnului, unii câini sforăie
şi, ocazional, tuşesc. Totuşi, aceasta
nu este o problemă decât dacă de -
vine un fenomen frecvent, indicând
afecţiuni cardiace ori pulmonare
care trebuie tratate imediat.  

„Situaţii neplăcute am avut în
ce priveşte parvoviroza. În urmă cu
ceva timp, un câine mi-a murit din
cauza acesteia. O altă problemă
sunt câinii care se bat între ei, for-
mându-şi cheaguri mari de sânge
care trebuie tratate. Nu e suficient
să te bazezi uneori pe sfatul veteri-
narului, ci trebuie să sapi după in -
formaţii pentru a putea purta di s -
cuţii cu el şi a înţelege dacă un
anume tratament e potrivit pentru
câinele tău. De fapt, o mare parte
din cheltuieli le reprezintă costurile
pentru medicul veterinar, pentru că
dacă un câine are, de exemplu, dia-
ree, şi ceilalţi fac şi trebuie trataţi”,
a explicat Cristian Dulfu. 

Îngrijire şi dresaj

Este necesară perierea de cel
puţin două ori pe săptămână a
blănii câinelui cu o perie din păr de
porc, fiind îndepărtat părul pregătit
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să cadă, dar în acelaşi timp stimulat
părul nou, sănătos. 

Înotul şi alergatul pe lângă
bicicletă sunt activităţi consuma-
toare de energie, aşa cum au nevoie
Rottweilerii. „Îi scot afară în fiecare
seară. Am observat că nu au de mici
noţiunea de aport, ci o învaţă pe
parcurs. E greu să găseşti o activi-

tate care îi pasionează, însă după
ce ai reuşit să descoperi ce le face
plăcere, e asigurată activitatea
fizică! Dresajul trebuie început de
când sunt puişori, fără a căuta
scuze de genul «Este prea mic»,
deoarece doar exercitând control şi
învăţându-l să facă ce spui vei
obţine un exemplar educat şi neperi -

culos. De fapt, Rottweilerii sunt
periculoşi doar prin prisma stăpâ -
nului. O situaţie care aş vrea să fie
evitată este perpetuarea unor gre -
şeli. Standardul rasei include şi
trăsături comportamentale: docili-
tate, lipsa fricii, faptul de a fi prie te -
noşi. Câinii care nu au tempe rament
controlat şi nu au pedigree nu sunt
cu adevărat Rottweileri, ci doar sea -
mănă, iar agre sivi tatea e deci un lu-
cru inerent. În urma dre sajului unui
câine cu pedigree, stă pânul devine
deţinătorul puterii, până în stadiul
în care le pui hrana în bol şi nici mă -
car nu se apropie până când le dai
comanda”, a declarat Dulfu.

Poate şi datorită preciziei pe
care o impune domeniul în care îşi
desfăşoară principala activitate - far-
macia - este Cristian Dulfu atât de
riguros. La întrebarea „Cum se îm -
pacă farmacia şi chinologia?”, răs -
punsul „Chiar eu am sudat toate ţar -
curile în care stau câinii!” nu a avut
nevoie de mai multe explicaţii - cu
adevărat, pasiunea e pasiune! 

Debutul lui Cezar
În martie 2013, Cristian

Dulfu a participat pentru prima
oară la o competiţie canină cu
Pureblack Cezar, la Aba Kupa -
Rott weiler, desfăşurat în Abauj -
szan to (Ungaria). „L-am târât în
ring la numai 6 luni şi jumătate, el
fiind cel mai mic căţel participant.
Emoţia şi mirosurile l-au făcut pe
Cezar să îşi uite capul implantat în
covorul verde umed. A obţinut cali -
fi cativul «Promiţător», împreună cu
locul 3 la secţiunea Puppies. Fru-
mos, drăgăstos, sperăm să ne
con  vingă cu puterea şi dedicarea
lui. Ăsta micu' îi grozav - ne pupă şi
e foarte iubitor. Noi îl alintăm Bur -
su”, a menţionat Cristian Dulfu.



Un studiu realizat în La -
boratorul de la Nanjing
al Universităţii Agrare

de Animale de Reproducere, Ge -
netică şi Evoluţie Moleculară din
China a conchis că, în timp ce ma-
joritatea raselor de câini au deviat
genetic din lup în urmă cu aproxi-
mativ 42.000 ani, rasa Mastiff Ti-
betan a reuşit să facă asta în urmă
cu aproximativ 58.000 ani. Deşi
studiul a fost extrem de discutat şi
combătut, Mastifful Tibetan sau
Dogul de Tibet (Do-khyi, aşa cum
este înscris în catalogul FCI) rămâne
una dintre cele mai vechi rase de
câini din lume, iar conservarea ca -
racterului său excepţional face din
aceasta şi una dintre cele mai

scumpe rase de câini din lume -
împăraţii chinezi îşi dăruiau astfel
de câini ca şi cadouri de preţ. Inter-
pretarea altor date străvechi, cum
ar fi cărţi sau picturi, ar sugera fap-
tul că astfel de câini au existat încă
din perioada Epocii Bronzului.  

Mastiff Tibetan este o noţiune
impropriu folosită, acest câine nefi-
ind un mastiff în sensul real, denu-
mirea fiindu-i alipită acestei rase
deoarece este similară cu expresia
„câine mare”. Oricum, în Tibet există

această atribuire eronată de ter-
meni şi în ceea ce priveşte alte rase
de câini (Terrierul Tibetan nu este
un terrier, iar Spanielul Tibetan nu
este un veridic spaniel). Specialiştii
sugerează că un nume mai potrivit
pentru Do-khyi ar fi „Câinele Tibetan
de Munte”.  

Uriaşul tibetan

Originar din Tibet, Do-khyi es -
te un câine cu o istorie înde lungată,
fiind considerat strămoşul majo -
rităţii raselor de câini de talie mare.
Este un înverşunat câine de pază,
fiind folosit şi în prezent ca pază la
turme, temple sau locuinţe. 

Acest câine şi-a conservat în
timp rezistenţa pentru a supravieţui
la altitudini mari, iar comportamen-
tul său instinctiv l-a ajutat în mediile
aspre şi nemiloase. Este un câine
tenace când vine vorba de a se con-
frunta cu prădători cum ar fi lupii
sau alte animale sălbatice. Nu este
nicidecum un câine de apartament,
având nevoie de un ţarc sau de o
curte spaţioasă în care e de preferat
să fie un obiect de lemn pe care să
îl roadă pentru că adoră această
„joacă”. 
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DO-KHYI

de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

Câinele miraculos din Orient

• Do-khyi, impropriu numit Mastiff
Tibetan, mai este cunoscut şi sub
denumirile „Câinele miraculos din

Orient”, „Fiara miraculoasă”, „Fiara
numărul 1” sau „Câinele antic” şi
joacă un rol deosebit de important

în lanţul trofic din zona de păşune a
platoului tibetan, păstrând echili-

brul ecologic în regiune. 
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Nu este foarte activ în timpul
zilei, de obicei doarme sau se odih -
neşte, asta ajutându-l mult în „garda
de noapte”, când va fi mai alert, mai
concentrat şi mai activ. Această
rasă are exemplare destul de încă -
păţânate, aşa că nu oricui i se re co -
mandă deţinerea unui astfel de
câine. De asemenea, are nevoie cel
puţin de un dresaj de bază, fiind o
rasă foarte puternică şi având un
caracter impresionant este mai greu
de stăpânit, dar nu imposibil. Nu
este un câine sociabil, caracterul
său de gardian împie dicându-l să
fie prietenos cu străinii. 

Do-khyi nu este potrivit ca
prim câine, creşterea lui necesitând
experienţă prealabilă cu câinii de
talie mare. Poate fi un câine de fa -
mi lie, dar trebuie ştiut că nu este
potrivit pentru orice familie. De la
început trebuie să fie crescut de
pro prietari care să înţeleagă psiho -
logia canină şi să fie dispuşi şi ca-
pabili să îşi asume poziţia de lider
primar. Lipsa de conformitate şi
disciplină raţională pot duce la for-
marea unor exemplare periculoase,
imprevizibile (deşi acest lucru poate
fi valabil aproape la orice rasă). 

Varietăţi şi trăsături

În Tibet, aceşti câini poartă
denumirea de Do-khyi, în traducere,
„Câinele legat”, „Câinele care poate
fi păstrat” sau „Paznicul intrării”,
pentru că de obicei erau ţinuţi în
lanţuri, doar noaptea fiind eliberaţi,

pentru a-i înrăi astfel încât să spo -
rească paza şi apărarea, în special
în taberele de nomazi sau în sate. 

Există crescători care împart
rasa în Do-khyi şi Tsang-khyi, acesta
din urmă fiind mult mai înalt, masiv
şi puternic. Practic, există o varie -
tate de câini din această rasă, de
la soiurile care însoţesc oierii autoh -
toni din Tibet, până la Mastiffii cu
oase grele, însă acum rasa este
standardizată, cei care s-au ocupat
de acest demers în ultimii ani fiind
englezii. 

În istoria sa colosală, acest
câi ne a fost preferat pentru perfor -
manţa sa de lucru şi forţa sa fizică,
contând mai puţin aspectul. Asta
deşi, în prezent, circulă pe internet
diverse poze cu câini modificaţi în

Photoshop, unde sunt arătate ani-
male exagerat de masive, unii „ne-
gustori” punându-le chiar extensii
de blană. 

Ca trăsături fizice ale rasei,
masculii pot ajunge la înălţimea de
aproape 82 de centimetri în zona
greabănului (gât şi spinare) - stan-
dardul rasei se situează între 61 şi
72 centimetri. Ca masă corporală
pot ajunge la 80 de kilograme, ex-
emplarele mai suple putând atinge
însă în jur de 50 de kilograme. Acei
câini uriaşi pe care îi vedem adesea
pe internet sunt produşi doar în une -
le canise, de obicei ale chinezilor,
însă oamenii cu venituri modeste
se abţin să îi achiziţioneze, deoare -
ce întreţinerea lor costă o avere. 

Blana Dogului Tibetan este
lungă şi în diverse culori, de la ne-
gru, negru combinat cu cafeniu,
diferite nuanţe de roşu, până la un
albăstriu-gri. O periere a sa o sin gu -
ră dată pe săptămână este sufi -
cientă, cu accentuare în perioada
de năpârlire. Atenţie, sterilizarea
poate afecta dramatic textura blănii!
În comparaţie cu alte rase de câini
mari, blana sa nu emană acel miros
neplăcut de câine. 

Speranţa de viaţă este între
10 şi 14 ani. Problemele de sănă -
tate pe linie genetică sunt destul de
reduse în comparaţie cu alte rase
de câini, dar pot fi întâlnite cazuri
de hipotiroidism, entropion, ectro-
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pion, probleme ale pielii (inclusiv
alergii), probleme autoimune (chiar
Demodex), dinţi lipsă, probleme car-
diace, epilepsie, atrofie pro gre   s i    vă
a retinei, cataractă şi tendinţă de
infecţie a canalului auricular. În
plus, are o sensibilitate crescută
faţă de substanţe chimice şi me -
dicamente. La fel ca alte rase mari,
unele exemplare sunt predispuse
să facă displazie de şold. 

Aidoma lupoaicelor şi spre de-
osebire de alte rase de câini, fe -
melele din rasa Mastiff Tibetan intră
în călduri o singură dată pe an, de
obicei toamna - tocmai de aceea
majoritatea puilor sunt născuţi în
decembrie şi ianuarie, iar rata lor
de supravieţuire este redusă din
cauza frigului, asta dacă nu sunt
fătaţi în canise. 

Hong Dong, 
exemplarul perfect

Se spune că banii nu pot
cumpăra fericirea, dar se pare că
banii pot cumpăra cel mai bun pri-
eten. Un Mastiff Tibetan roşu şi-a
adjudecat titlul de cel mai scump
câine din lume, intrând şi în Cartea
Recordurilor, după ce un multimi -
lionar chinez l-a achiziţionat cu
aproape 1 milion de lire. Lu Liang,
crescătorul care l-a vândut, spune
că Big Splash (sau Hong Dong în
chineză) este exemplarul perfect,
dezvăluind că dieta câinelui se com-
pune din carne de pui şi vită, gar -
nisită cu anumite delicatese chi -
nezeşti, castraveţi de mare şi scoici. 

Câinii de lux ai chinezilor, care
mai nou îşi exprimă potenţa fi -
nanciară în exemplare de Mastiff Ti-
betan, sunt un nou simbol al bo -
găţiei proprietarului. De altfel, există
persoane care spun că preţul lui

Hong Dong a fost unul exorbitant
din motive de tradiţie şi credinţe,
blana sa roşie fiind considerată o
culoare care aduce noroc. Titlul de
cel mai scump câine din lume fuse -
se deţinut anterior tot de un exem-
plar de Mastiff Tibetan, pe numele
său Red Lion, care a fost evaluat la
915.000 de lire.

De curând, un scandal (cu ac-
cente hilare) izbucnit într-o grădină
zoologică din China a avut ca pro-
tagonist tot un Mastiff Tibetan, dar
unul care fusese „cosmetizat” şi
prezentat publicului pe post de...
leu african. 

În fine, Dogul de Tibet este
socotit un animal sfânt, care bi -
necuvântează prin simpla sa pre -
zenţă, dar care asigură şi securi-
tatea proprietarilor lor. 

Tibetanii cred că aceşti câini
reprezintă sufletele călugărilor şi
călugăriţelor care nu au fost sufi-
cient de buni pentru a fi reîncarnaţi
ca oameni sau primiţi în Shambala,
tă râ mul ceresc. 

Se spune că Padmasam bha -
va, cunoscut ca şi al doilea Bud  d ha,
maestrul care a răspândit bu dismul
în Tibet, a fost păzit de un astfel de
exemplar.   
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IBIZAN HOUND

de Cătălin  Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

Copoiul preferat al faraonilor
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Istoria acestei rase ances-
trale porneşte din jurul anu -
lui 3.400 î.Hr., specialiştii

considerând că ilustrările copoilor
cu coadă ondulată reprezentate pe
diferite artefacte din Egiptul antic
sunt ale actualului Ibizan Hound
(denumirea oficială FCI este Poden -
co Ibicenco, însă această scriere îl
acreditează cu denumirea popu lară
folosită şi de chinologii români). În
mormântul lui Tutankhamon, de-
scoperit în 1922, statuia care-l re -
prezenta pe Anubis, „câinele de
pază al morţilor”, o zeitate mult
onorată de egiptenii antici, înfă -
ţişează un Ibizan Hound. De aseme-
nea, scrieri istorice acre ditează
ideea că şi Hannibal era realmente
îndrăgostit de aceşti câini, pe care
i-a luat de altfel în cel de-al doilea
război punic, în anul 218 î.Hr., să-l
însoţească peste Alpi, alături de ar-
mata sa şi de cei 37 de elefanţi -
unii istorici opinează că Hannibal
avea o afecţiune deosebită pentru
Ibizan Hound, deoarece viteza şi
agilitatea acestora îi aminteau de
tatăl său, Hamilcar Barcas (Barcas
fiind o poreclă, însemna „Fulgerul”,
şi i-a fost dată datorită atacurilor
rapide în care-şi conducea armata).

S-a opinat că aceşti câini,
folosiţi iniţial la vânătoarea de ie -
puri, datorită vitezei şi agilităţii lor
deosebite, au fost importaţi din
Eivissa - actuala insulă din arhipela -
gul Baleare, Ibiza, situată în vestul
Me diteranei - de către comercianţii
fenicieni. Acolo, undeva prin fosta

Sa Caleta, printre măslini, portocali,
smochini, lămâi şi plaje întinse s-a
născut acest campion al vitezei din
lumea canină (depăşeşte 60 km/h
în alergare), care a fost atât de în -

drăgit de faraoni, fiind înălţat la rang
de partener regal. 

Aspect şi temperament

Ibizan Hound este o rasă ele -
gantă şi agilă, cu un contur atletic
şi estetic şi un sprint greu de egalat
de vreun alt câine. Deşi graţios şi în
aparenţă fragil, are o conformaţie
osoasă bună, fiind o rasă robustă. 

Se cunosc două tipuri, în
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• În SUA, exemplarele din rasa 
Ibizan Hound sunt frecvent folosite
în concursurile de viteză (LGRA - în
linie dreaptă - şi NOTRA - curse în
circuit oval), în cele de viteză cu 

urmărirea nadei (o coadă de iepu -
re) şi, în unele state, în cursele de

prindere a prăzii vii (iepuri).



funcţie de păr: neted (mai frecvent)
şi sârmos (cu lungimea cuprinsă în-
tre 2 cm şi 7 cm) - unii consideră că
există şi un al treilea tip, cu păr lung,
dar acesta este o variaţie a tipului
cu păr sârmos. Tipul cu păr sârmos
necesită periaj ocazional cu o mă -
nu şă de cauciuc, pentru a men ţine
strălucirea blănii. Culoarea blănii
este o combinație de roşiatic, alb şi
cafeniu deschis. Ochii au o izbitoare
nuanţă de chihlimbar, fiind mereu
în alertă şi exprimând inteligenţă.
Înălţimea la greabăn este cuprinsă
între 56 cm şi 74 cm (masculii sunt
mai mari decât femelele) şi greuta -
tea între 20 şi 29 kg. Tipic grupului
de câini de vânătoare, Ibizan Hound
nu suferă de boli ereditare grave,
afecţiunile considerate minore fiind
convulsii şi alergii, distrofie neuro -
axonală (foarte rar), cataractă, dis-
plazie retiniană şi surditate. Specia -
liştii recomandă ca înainte de
re   pro ducere să li se testeze vederea
exemplarelor selecţionate. De obi-
cei, durata de viaţă este cuprinsă
între 12 şi 14 de ani. Copoiul de
Ibiza este inteligent (ocupă locul 53
pe scala de inteligenţă a raselor ca-
nine Stanley Coren, care măsoară
inteligenţa de lucru şi reacţia de as-
cultare a comenzilor), amuzant -
mulţi proprietari afirmând că uneori
se comportă ca un clovn şi că-i bu -
cură cu poznele lor -, independent,
încăpăţânat (refuză să se supună
comenzilor impuse prin pedepse) şi
sensibil. În general e un câine li ni -

ştit, care latră rar, dar dacă este ne -
cesar dă alarma, înştiinţând stă pâ -
nul că se apropie cineva de propri-
etate. Sunt potriviţi pentru cei care
deţin case cu curte - nu uitaţi că
este un câine de vânătoare, agil,
căruia-i place să alerge, aşadar are
nevoie de o viaţă activă pentru a fi
cu adevărat fericit -, se înţelege bine
cu alţi câini şi cu copiii. Atenţie însă,
poate să sară cu uşurinţă garduri,
aşadar curtea trebuie să fie asi gu -
rată din acest punct de vedere, pen-
tru a evita evadările. Este distant cu
străinii şi unii spun că... se consi de -
ră egal cu oamenii. 

Dezvoltarea rasei

Semnalul privind lansarea
acestei rase primitive a fost dat la
începutul anului 1979, când ameri-

canii n-au mai putut ignora rasa şi
au recunoscut-o oficial, iar din 1992
au considerat Ibizan Hound ca fiind
aptă pentru concursurile de peste
Ocean. 

Startul a fost dat însă în anul
1956, când Consuelo Seoane, soţia
unui colonel din Rhode Island, a im-
portat în SUA prima pereche de
Ibizan Hound, Hannibal şi Tanit,
care în 3 septembrie acelaşi an au
dat naştere la opt pui. Au urmat alte
importuri şi formarea unor canise
şi apoi a unui club care au pus ba -
zele înfloririi şi păstrării caracteris-
ticilor rasei şi în SUA.
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Legenda supravieţuitorilor
Bătrânii localnici din Ibiza

susţin şi astăzi legendele potrivit
cărora această rasă de câini a
menţinut viaţa pe insulă în cele
mai grele momente, atunci când
alimentele au devenit o raritate,
vânând mamifere mici şi aju tân -
du-i în acest fel pe locuitorii insulei
să supravieţuiască. De altfel, jur-
nalistul Norman Lewis, care a stu-
diat aceste legende, a menţionat
că şi astăzi s-a păstrat o super -
stiţie în privinţa rasei. Potrivit
acesteia, atunci când proprietarul
unui astfel de câine vrea să re -
nunţe la animal, îl eliberează pe
cealaltă parte a insulei, astfel
încât acesta să poată fi adoptat
de altcineva - uciderea unui Ibizan
Hound este considerată purtă toa -
re de ghinion pe viaţă.



quality



Încă de la începuturile sale,
omul a fost atras de pre -
ţiosul greu de obţinut. Însă

nu doar ţelul în sine l-a atras, ci şi
calea prin care a reuşit să-l atingă.
Există ceva mai de preţ decât co-
morile. Drumul către comori.  

„Diamantele pământului”
cum li se spune trufelor, subiect de
legendă devenit simbol al luxului în
gastronomie, pentru care s-a făcut
o fixaţie istorică, continuă să fas ci -
neze de sute de ani. Numite de an-
tici „mâncarea zeilor”, trufele au fost
„vânate” încă din antichitate, egip -
tenii şi grecii folosindu-le şi pentru
efectele afrodisiace. Dacă în trecut
existenţa lor era pusă pe seama
unor mituri, trufele au căpătat ulte-
rior chiar şi conotaţii oculte. Dincolo
de mitologie, trufele sunt ciuperci
rare, greu de crescut şi cules.
Miceliul trufelor formează o relaţie
simbiotică, esenţială pentru supra -
vieţuirea lor, cu rădăcinile câtorva
specii de arbori. Prin intermediul mi-
corizelor (formate prin simbioză) se
face schimb de nutrienţi între ar-
bore şi ciupercă, arborele asigurând
trufei vitamine, substante stimula-
toare de creştere şi fructificare, iar
trufa cedându-i acestuia azot, fosfor
şi alte elemente. Dar nu despre id-
nologie (ştiinţa care se ocupă de
trufe) vorbim, ci despre vânătoarea
de trufe. 

Truff Har

De drumurile către „diaman-
tele pământului” sunt atraşi şi doi
crescători de câini de vânătoare -
un arădean şi un hunedorean -, doi
prieteni animaţi de aceleaşi simţiri:
plăcerea de a face drumeţii şi pasi-
unea pentru Epagneul Breton. De
ce de drumuri către „comori”? Pen-
tru că cei doi n-au făcut o afacere
din „vânătoarea” de trufe, ci o plă -
cere din a se „întoarce la origini”,
cum spun ei, în natură, alături de
agerii pontatori. Cei doi apreciază
mai mult ieșirea şi descătuşarea din
jurul mesei, de la finalul unei zile
de pribegie. „Avem hobby-uri comu -
ne: drumeţiile şi câinii. Pentru noi,
nimic nu se compară cu o ieşire în
pădure cu câinii, purtând rucsac în

spate şi ghidându-te după busolă.
Cel mai mult contează ce simţim noi
acolo”, spune arădeanul Eugen Cio -
banu. De şase ani, acesta creşte
câini de vânătoare, dar Epagneul
Breton i-a schimbat preferinţele chi-
nologice de un an şi jumătate. Hu -
ne doreanul Alexandru Jakab, in-
structor de dresaj, creştea deja de
ceva vreme această rasă şi, pentru
că aceşti câini au harul de a de-
scoperi „diamantele”, au înfiinţat
canisa Truff Har, care se găseşte la
Deva.

Câinii canisei lor au un bagaj
genetic deosebit şi nu excelează
doar la muncă, ci şi în ringurile
expoziţiilor de frumuseţe. Aron
Athos Bruno (3 ani) este vânătorul
suprem de trofee. Până acum a dus
acasă patru titluri de CAC (Certificat

40 noiembrie - decembrie 2013

CÂINI UTILITARI

de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro

Vânătorul de trufe: Epagneul Breton
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de Aptitudini pentru Campionat), trei
titluri de CACJ (Certificat de Aptitu-
dini Campionat de Juniori), patru de
BOB (Cel mai bun câine al rasei) şi
trei titluri CACIB (Certificat de Apti-
tudini pentru Campionat Interna -
ţional de Frumuseţe). Desigur, tru -
faşul câine a fost ales şi Campion
al României. 

Origine şi temperament

Istoria acestui excelent pon-
tator şi aportor, întrebuinţat înde -
osebi la vânătoarea în pădure şi
desiş, menţionează că rasa a apărut
din încrucişarea ogarului arab Slou -
ghi şi câinii gonitori francezi, ce au
la orgine rasa Barbet. Încruci şarea
cu ogarul ar explica şi abilitatea
câinilor de alerga cu viteză mare.
După ce a cucerit Franţa, Epagneul
Breton (Brittany) s-a aşe zat în Bre-
tania, unde sângele acestuia s-a
contopit cu cel al setterilor englezi
şi irlandezi. 

În ciuda taliei medii, aceşti
câini emană vigurozitate şi sunt
înzestraţi cu mult curaj şi rezistenţă
la efort şi intemperii. „Deşi poate
unora li se pare că au un aspect fi-
rav, sunt câini puternici şi foarte e -
nergici, capabili să alerge o zi întrea -
gă neobosiţi. În temperamentul lor
nu există agresivitate, de aceea
sunt recomandaţi şi familiilor cu

copii. Se ataşează foarte tare de
persoanele dragi”, a precizat Ale -
xandru Jakab. 

Crescătorii sunt de părere că
Epagneul Breton este mai rar întâl-
nit în România, din neştiinţă. Vână -
torii nu ştiu că „pierd” un câine de
muncă excelent, cu un nas mai fin
decât al altor rase, destul de uşor
de dresat şi veşnic doritor să facă
voia stăpânului. „Au un tempera-
ment echilibrat şi sunt greu de e -
nervat. Sunt câini inteligenţi, uşor
încăpăţânaţi, dar care muncesc de
plăcere”, i-a descris caracteristicile
Eugen Ciobanu. 

Epagneul Breton are cele mai
bune performanţe ca şi câine de

aret (dresaj pentru oprire la vederea
şi simţirea vânatului), rasa fiind
întrebuinţată la vânătoare de pă -
săret. Aceşti pontatori sprinteni,
buni atât la vânatul în teren deschis,
cât şi în desiş, se descurcă bine şi
cu vânat ceva mai mare, precum
iepurele. 

Tainele învățării la trufă

Căutatul trufelor e tot un fel
de vânătoare, plină de farmec şi
emoţie. Aceea a anticipării. De-a
lungul timpului, la căutatul trufelor
erau folosite scroafe, pentru că
mirosul înţepător emanat de corpul
fructifer se aseamănă cu hormonii
sexuali ai vierului. Astăzi, câinii sunt
animalele preferate, pentru că e mai
puţin probabil să mănânce „prada”
după ce o descoperă. Însă nu doar
aflarea trufelor cere cunoştinţe te -
meinice şi răbdare, ci şi învăţatul
câinelui să le vâneze. 

Primul aspect inedit este le -
gat de momentul în care câinele
intră pentru prima dată în contact
cu această ciupercă, al cărei miros
este puternic înţepător. Învăţarea
câinelui la trufe începe în primele
sale zile de viaţă. „Nu toţi căutătorii
de trufe consideră necesar să-şi
înveţe puii cu mirosul de trufă au -
tentică şi folosesc uleiul de trufe,
dar nu e acelaşi lucru. Regula este
ca mirosul trufei să-i fie cunoscut,
dacă se poate din a doua zi de
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viaţă”, a precizat Eugen Ciobanu.
După iniţiere, ritualul adulmecatului
de trufă continuă timp de câteva
luni, iar când câinele a trecut de
etapa predresajului este scos în
teren, astfel că, pe la şase luni, se
poate spune că acesta a dobândit
destul fler încât să poată să gă -
sească trufe. 

Trufele cresc pe tot parcursul
anului, depinzând de specie şi sunt,
de obicei, descoperite în stratul su-
perficial al solului, sub straturi
groase de frunze moarte. Sezonul
de culegere diferă în funcţie de va-
rietatea trufei. 

În timpul cautării, câinele
adulmecă pământul, iar în momen-
tul în care simte mirosul trufelor,
scormoneşte cu ardoare. Odată ce
află locul în care cresc, tuberculii
trebuie dezgropaţi cu mare băgare
de seamă, cu o cazma specială,
lungă şi ceva mai subţire decât una

obişnuită. În cazurile în care corpul
fructifer nu este îndeajuns de copt,
căutătorul de trufe trebuie să-l în-
groape în același loc în care l-a
găsit, de unde-l va putea recolta mai
târziu.

Când se pleacă la căutat „dia-
mante”, vânătorii iau cu ei mai mulţi
câini, întrucât novicii în ale vânătorii
de trufe vor învăţa „meserie” de la
cei mai experimentaţi. Câinii aleşi
pentru căutatul trufelor nu vor mai
practica vânătoarea clasică, de
 pă sări sau animale, pentru ca miro-
sul trufelor să fie singurul asociat
cu „prada”. „Câinii se copiază între
ei şi aşa devin mai buni la căutat.
Comunicarea cu ei a devenit atât
de bună încât am ajuns să ne
înţelegem din priviri. Fac totul cu
atâta plăcere, încât bucuria şi
mulţumirea noastră e recompensa
lor”, a conchis arădeanul Eugen
Ciobanu.   

Despre câini şi trufe
Prima vânătoare canină

de trufe a fost organizată în Dor-
dogne, în 1970. Mai apoi au fost
stabilite şi reguli precise, care au
fost standardizate şi acceptate
de Societatea Canină Centrală
abia din 1982. Preţul unui kilo-
gram de trufe negre variază între
50 de euro şi 400 de euro. Cele
albe sunt mult mai rare şi mai
scumpe, cu un preţ mediu situat
între 1.000 şi 1.500 de euro.
Trufele franceze şi cele italiene
sunt considerate cele mai bune,
diferenţele între ele fiind date de
gust şi modul în care sunt ser -
vite. Cea mai scumpă trufă a fost
vândută în 2007 cu... 330.000
de dolari!



Scrierea cuneiformă este
una din primele forme
de exprimare prin scris

ale umanităţii. Inventată cu aproxi-
mativ 5.000 de ani în urmă, aceasta
a fost caracteristică civilizaţiilor din
Mesopotamia şi conţinea aproxima-
tiv 500 de semne (logograme). Por -
nim astăzi de la una dintre aces te
logograme, Ur, al cărei sens de bază
este „câine” - uneori, Ur putea de-
semna şi o noţiune mai vagă, de -
finind un carnivor mare (logograma
care desemnează leul este Ur-Mah,
„câine mare”).

În anticul Sumer, câinii nu
erau tocmai nişte micuţe animale
de companie, ci, mai curând, nişte
animale aproape sălbatice, cu o
talie foarte mare, special antrenate
pentru a lupta în războaie, pentru a
apăra taberele de atacuri ale ani-
malelor sălbatice şi pentru a partici -
pa la vînătoarea de lei. Aceşti câini
sumerieni erau probabil urmaşii
moloşilor tibetani, animale de talie
foarte mare, cu cap mare, bot gros
şi scurt, muşchi puternici, trunchi
solid şi temperament neînfricat. În
vechea cultură sumeriană, câinele
era mai mult decât camarad de în-
credere în războaie, la vânătoare
sau la paza locuinţei, influenţând
decisiv şi panteonul de zei care gu-
vernau spiritualitatea acestei culturi.
Spre exemplu, Gula, zeiţa sume -
riană a medicinei, avea drept animal
sacru un câine. Tocmai de aceea,

pentru a se feri de boli, credincioşii
îi aduceau drept ofrandă mici sta -
tuete ce reprezentau câini. Gula,
care mai era supranumită şi Azu-
gallatu (Marele Vindecător), avea şi
o puternică componentă onirică, ea
apărând în diferite viziuni nocturne.
De asemenea, Gula era şi o zeitate
a fertilităţii, ea fiind cea care a adus
din nou viaţă Pământului după ma -
rele potop. Un imn, scris pe o tăbliţă
de teracotă, consemnează: „Doam -
nă a cetăţii sunt / Atunci când ros-
tesc cuvântul / Totul înflo reşte / A -
tunci când rostesc cuvântul”. Fiind
cunoscută drept cea care aduce
viaţă, Gula are şi o latură violentă,
fiind denumită şi zeiţa furtunii, ea fi-
ind responsabilă pentru fenomenele
naturale dezastruoase. De aseme-
nea, numele zeiţei (alături de câinii
ei) era frecvent întâlnit în formulele
de blestem. Atât în iconografie, cât
şi în texte, Gula este reprezentată
stând în picioare pe un câine.

Mai târziu, Bau (zeiţa ferti -
lităţii şi a vindecării) „a preluat” o
parte din atribuţiile vechii zeiţe Gula,
dar şi simbolul acesteia, câinele. În
multe dintre reprezentările zeiţei
Bau (cunoscută şi sub numele Ba -
ba), ea apare având cap de câine.
Mai mult, numele ei se pare că a

fost derivat din lătratul câinelui (în
sumeriană lătra tul era transcris
„bau uau”). Dacă facem legătura cu
zeităţi şi fiinţe mitologice din alte
culturi (Anubis, Xolotl, Cerber, Garm
etc.), ca şi ele, Bau este asociată
cu „lumea de dincolo”, această le -
gătură (câine - „lumea de dincolo”),
fiind un simbol care pare universal,
un simbol transcendent al relaţiei
dintre moarte, drumul până la „cea -
laltă lume” şi câinele, ca însoţitor şi
paznic al morţii. 

O altă zeitate a sumerienilor
care are legătură cu câinii a fost
Lamastu, o zeiţă demonică aca di -
ană. Ea fura copiii gravidelor, fiind
deci responsabilă de moartea prun-
cilor nou născuţi (în culturile dintre
Tigru şi Eufrat se considera că
 prun cii nu mor, ci sunt furaţi de ze -
iţă). Tot ea era responsabilă cu bo-
lile copilăriei şi cu moartea copiilor
mici. Este, de obicei, repre zen tată
cu un cap de leu, un corp păros şi
pieptul gol. La sânii ei sunt alăptaţi
un câine şi un porc. Din nou, la
această zeiţă, găsim semnificaţia
demonică a simbolului canin, căci
Lamastu era respon sabilă cu tot
ceea ce este rău şi dău nător. De
asemenea, tot ea era cea care
aducea coşmarurile nocturne.

CÂINII ÎN LITERATURĂ

de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro

Pe urmele moloşilor sumerieni
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De fiecare dată când
trec pe lângă el, îmi
vine să-i spun: „Ia-ţi o

cârjă, bătrâne!”. Nu e o persoană
aflată în etate care îşi aşteaptă pen-
sia la sfârşit de lună, ci o fiinţă care
încă mai roade oase, din cele mai
moi, ce-i drept, dar câinele meu cu
dinţi tociţi are deja 91 de ani „câi -
neşti”. Ringo, dacă ar putea, şi-ar
grăi povestea de viaţă, ca să ştie
toată lumea că nu e un oarecare,
deşi de-a lungul timpului a primit
apelative de la potaie, javră, până
la metis sau corcitură. 

Viaţa nu e un concurs de rase

Povestea lui Ringo a început
cu 12 ani în urmă. Era o frumoasă
zi de vară, anul 2000, iar dat fiind
că vacanţa era în punctul său cul-
minant, petreceam mult timp pe
afară. Întâmplător, am văzut un pui
de câine într-o curte. A fost dragoste
la prima vedere. Părinţii mei, ca
orice ogoitori de dorinţe, au mers la
omul în curtea căruia am întâlnit
necuvântătorul ca să ajungă la o
înţelegere. Stăpânul câinelui cu
greu a cedat la dreptul său de pose -
siune, dar când m-a văzut plânsă

m-a declarat învingătoare. Eram un
copil, iar dorinţele copiilor sunt
menite să devină realitate. A fost
cea mai fericită zi din viaţa mea,
când m-am trezit cu puiul de câine
într-o plasă, plin de vomă - i se fă -
cuse rău, pentru că nenea îl purtase
într-o plasă pe ghidonul de la bi -
cicletă. L-am spălat şi pe loc i-am
pus numele Ringo. 

Am mers cu el la vaccinat şi
deparazitat. Pe drumul de acasă
până la veterinar ceva s-a întâmplat,
parcă toţi se uitau la mine cu ze-
flemisire. După ce am declarat ziua
încheiată şi noaptea aidoma, a
doua zi am ieşit cu Ringo la plim-
bare. I-am scos lesa, l-am lăsat liber,
având convingerea că se va în-
toarce, ceea ce s-a şi întâmplat.
Straniu, dar privirea oamenilor din
jurul meu îmi transmitea acelaşi
sentiment ca în ziua precedentă.

Seara, după turele obositoare
făcute în parc, eu şi Ringo am ajuns
acasă. Curiozitatea era de ne stă -
pânit aşa că am întrebat-o pe mama
ce se întâmplă. Atunci ea mi-a zis
adevărul care m-a luat pe nepre -
gătite, toţi se uitau la mine bizar
deoarece eu nu aveam un câine de
rasă, ci un metis, nu eram „la
modă”... Am izbucnit în plâns, Ringo
m-a acompaniat, şi-a pus capul în
braţele mele, parcă ştia motivul
lacrimilor ce-mi irigau faţa. Nu-mi
venea să cred ce aud, la fel şi azi
sunt în aceeaşi stare de perplexitate
în pofida faptului că au trecut atâţia
ani. Tot nu găsesc motivul care stă
la baza acţiunii de împărţire a fiin -
ţelor în soiuri bune şi soiuri rele. Îmi
repet învârtoşat în gânduri: „De
unde atâta discriminare?”. Aveam
doar câţiva ani şi puţină experienţă
de viaţă, dar îmi era jenă de ai mei
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Ringo nu-i un oarecare
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semeni care cultivau atâta des -
consideraţie. Cei ce clevetesc ani-
malele ar trebui să ia în vedere fap-
tul că de la ele putem învăţa totul,
dar mai presus de toate ce e iu-
birea, iar acest sentiment nobil nu
ţine cont de rase. 

Cerşetorul de iubire

Din tinereţea sa, Ringo şi-a
arătat personalitatea puternică, s-a
luptat cu alţi câini pentru teritorii,
ca gangsterii din filme - nu a fost
un câine pe care să îl poţi ţine legat,
deşi uneori i se arăta lanţul când
făcea prostioare de genul scoaterii
din rădăcini a florilor proaspăt plan-
tate de vecini, dar ştia cum să pro -
testeze ca să fie în continuare liber,
de exemplu dacă îl legai două zile,
tot atâta timp nu îşi făcea nece -
sităţile. Pe toate uşile din casă şi
curte parcă scrie „aici a fost Ringo”,
fiind zgâriate de încercările, dar şi
reuşitele sale de a demonstra zilnic
că el este câinele căruia nu îi poţi
închide uşa-n bot, pentru că tot o
va deschide în final. Însă cum nu
există fiinţă fără slăbiciuni, ale lui
Ringo sunt petardele, artificiile şi
tunetele. Revelionul pentru el este
un motiv de calvar şi plânsete, la
fel şi ploaia, care nu-l face melan-
colic, ci agitat şi aproape de ne -
stăpânit. 

Dacă vă vine să plângeţi,
plângeţi! 

Lover convins, mare iubitor de
căţele, veşnicul amorezat, probabil
cu mulţi moştenitori de care cu si -
guranţă nici nu mai ştie, şi-a găsit
după mulţi ani de zile dragostea
alături de o căţeluşă din rasa Teckel,
pe numele său Betty, primită în dar
de la un vecin care şi-a desfiinţat
gos podăria. Betty a fost marea lui
dragoste, o unguroaică frumoasă,
mi cuţă şi negruţă, care parcă cerea
să fie apărată de masivul Ringo.
„Pâ nă când moartea ne va despărţi”
nu i-a iertat nici pe ei. 

Dacă întreabă cineva, îi spun

că Ringo şi-a plătit păcatele, l-am
judecat şi l-am trimis de acasă, s-a
întors după exact două săptămâni
de pribegie, cu nişte ochi care cer -
şeau milă şi îndurare. A doua ple-
care a sa a fost la o stână de oi, de
unde s-a întors plin de sârme. 

A tenţie! Dacă citiţi mai de-
parte s-ar putea să vi se con stru -
iască în cap o imagine pe care nu o
veţi putea uita vreodată. Ştiţi cum
„scapă” ciobanii de câinii care sunt
bătrâni şi neputincioşi? Îi leagă de
cele patru picioare cu sârme sau cu
aţă din rafie şi îi aruncă în copac,
cât mai sus, de unde nu se mai pot
salva şi mor de foame la propriu.
Asta am aflat la scurt timp după
evadarea lui Ringo, care parcă prin
privirea sa îmi jura că se face câine
de casă şi nu mai pleacă nicăieri
din curte, după acea păţanie soră
cu moartea. 

Ulterior, cu tratamen tele a -
dec vate, şi-a revenit, l-am sterilizat
şi acum are o nouă problemă de
greutate, s-a făcut obez, abia că mai
umblă sub teroarea greutăţii. Fomist
convins, pe vremuri îi ziceam „câi -
nele cu autoservire”, ieşea din curte
şi nu era dată să nu se în toarcă
acasă cu ditamai osul în gură, nu-
mai el ştie de unde.  

Nici acum nu am un câine „la
modă”, bătrânul meu Ringo este la
fel de potaie ca acum 13 ani, dar
este o lecţie de viaţă pentru noi toţi
care trebuie să ştim că şi un câine
de rasă poate face purici.
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Repertoriul patrupedului
tău s-a mai îmbogăţit
cu câteva lătrături,

sche   lălăituri, iar reprezentaţiile sunt
tot mai dese şi auditoriul nu mai
face faţă? Nu mai ştii cine are pro -
bleme de comunicare - tu, pentru
că nu reuşeşti să înţelegi de ce la -
tră, ori el care, pe graiul lui, încearcă
din răspunteri să se facă înţeles?
Cum tratezi problema lătratului sâ -
câitor şi fără rost? Uite, astea-s di -
lemele pe care încercăm să le lă -
murim acum.

Nu-i face voia în plin concert

Lătratul şi celelalte „vocalize”,
precum urlatul şi scâncitul, sunt
modul câinilor de a comunica şi felul
în care-şi fac cunoscută starea de
spirit. Lătratul excesiv şi schelălăitul
frecvent intră în categoria probleme
de comportament, care pot apărea
chiar şi din vina stăpânului (cu sau
fără ştiinţă). Lătratul irascibil, însoţit
de mârâit, poate fi un semn clar de
problemă de agresivitate, anxietate

şi chiar suferinţă în unele cazuri. 
Câinii pot lătra când au o

necesitate, când socializează, se
joacă, când sunt ameninţaţi, ori
când (se) apără. Pentru stăpân,
provocarea este de a identifica mo-
tivul pentru care câinele latră.
Lătratul de bucurie nu e greu de re-
cunoscut. Sunetele sunt melodi -
oase şi au o frecvenţă relativ rară.
Lătratul scurt şi privirea insistentă
înseamnă curiozitate, dorinţă de co-
municare, ori nevoie de atenţie.
Câinele latră des când vrea să
transmită că un teritoriu este în
paza lui, când îşi apără stăpânul,

ori percepe intruşi în propria
ogradă. Sunt detalii de in -

tonaţie, de ritmicitate, de
intensitate care fac dife -

renţa. Un câine ameninţat
va lătra insistent şi va mârâi
atunci când se va simţi în
pericol, în timp ce un câine

care îşi apără teritoriul
latră de obicei ascuţit şi
autoritar. Însă şi câinii se

plictisesc... teribil, une-
ori. Latră fie pentru că
se simt singuri, fie ca

să-şi consume cumva energia.
Una dintre marile greşeli pe

care le comit stăpânii este să facă
voia câinelui, tocmai atunci când
acesta se manifestă în cel mai gă -
lăgios mod. Asta înseamnă a ceda
în faţa câinelui, care poate înţelege
că ori de câte ori latră i se înde -
plineşte dorinţa. De aceea, indicat
este ca voia să i se facă abia după
ce a încetat să latre, ori măcar...
într-o pauză de lătrat. 

Întotdeauna când greşeşte
trebuie să-i arăţi că, având un com-
portament greşit, precum lătratul
excesiv, nu va primi ce-şi doreşte.
Spre exemplu, dacă vrea la plim-
bare şi crede că lătrând neîncetat
îşi va capacita stăpânul să ia măsuri
în acest sens, trebuie să-i arăţi con-
trariul. Încurajează-l să tacă şi ieşiţi
la plimbare doar după ce s-a oprit
din lătrat. Ignoră-l când are „repre -
zentaţii” şi dă-i atenţie atunci când
e liniştit. Dacă va înţelege că este
mai avantajos pentru el să fie tăcut,
dezvăţarea de obiceiul prost al lă -
tratului excesiv e ca şi rezolvată. Nu
îţi încuraja câinele să latre la tre -
cători, pisici sau chiar la propriii
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oaspeţi. E posibil ca, dintr-o joacă,
câinele tău să dezvolte mania lă -
tratului, de care se scapă mai greu
decât se-nvaţă. 

Terapie prin expunere

O practică terapeutică efici -
entă este încurajarea unui alt tip de
comportament în locul lătratului,
asta implicând expunerea treptată
la stimulul care a declanşat com-
portamentul nedorit. Se numeşte
desensibilizare şi presupune ca ex-
punerea la o anumită situaţie -
stimul să se facă în mod crescendo.
Spre exemplu, dacă patrupedul are
obiceiul să latre excesiv la cel mai
mic zgomot, poţi aplica tehnici prin
care să-l determini să fie atent la
tine. Desigur, pentru că face asta în
loc să latre, tovarăşul tău va primi
laude şi câte o recompensă alimen -
tară. Este indicat ca acest exerciţiu
să înceapă de la cele mai mici zgo-
mote, pentru ca mai apoi să ajungă
în fazele în care zgomotele sunt mai
puternice. Cu consecvenţă şi răbda -
re, această tehnică dă rezultate nu
doar temporare, ci dezvoltă un com-
portament sănătos. 

Câinele trebuie învăţat încă
de mic comanda „taci”, pentru ca
mai apoi, când a mai crescut, să se
exerseze pe creşterea perioadelor
în care i se cere să facă linişte. Prin
exerciţiu, câinele va ajunge să re-
specte ceea ce i s-a cerut. Atunci
când nu se va opri din „vocalize”
trebuie să fie repede corectat şi dis-
tras din ocupaţie. Folosirea botniţei

pentru a reduce la tăcere un câine
o perioadă mai lungă de timp, ori
fie pe perioada în care rămâne sin-
gur nu este o metodă indicată. Mai
mult, un astfel de tratament implică
cruzime şi poate avea efecte nega-
tive asupra psihicului său. 

Soluţii pentru teama 
de singurătate

Teama de singurătate, ataşa -
mentul excesiv şi frica de zgomote
puternice au de multe ori mani -
festări de genul lătratului şi plânsu-
lui, însoţite de nervozitate. Trebuie
identificate cu exactitate motivele
pentru care câinele îşi pierde con-
fortul psihic. Patrupedele suportă
uneori greu singurătatea şi pot şi
ele avea probleme de anxietate,
provocate de o anume situaţie, de
un anume stimul. Dacă intră în
fibrilaţii când eşti pe picior de ple-
care, dacă scânceşte sau schelălăie
când ieşi pe uşă, iar la întoarcere
are reacţii exuberante, mai mult ca

sigur câinele are o problemă legată
de separare. Poate da rezultate
bune tot o terapie prin expunere,
adică patrupedul să se obişnuiască
mai întâi cu întoarceri rapide, pentru
ca mai apoi perioada în care este
lăsat singur să crească. Este bine
ca acesta să nu poată anticipa uşor
când stăpânul pleacă, pentru că an-
ticiparea îi va exacerba starea de

nelinişte. Asigură-te că, înainte de
plecare, tovarăşul tău şi-a făcut
plimbarea şi a avut timp să-şi con-
sume şi din energii (negative). O
zbenguială în aer liber alături de
stăpân, urmată de un bol de mân-
care pot face minuni dacă te pre -
găteşti să-ţi continui programul fără
compania câinelui şi vrei ca acesta
să fie liniştit. Utile sunt şi jucăriile
care pot fi umplute cu mâncare, ca
alternativă pentru petrecerea tim-
pului în singurătate. În cazul în care
problemele de anxietate nu pot fi
depăşite, este indicat să apelezi la
un specialist. Printre rasele cunos-
cute ca „lătrătoare” se numără:
Beagle, Foxhound, Airedale Terrier
şi Chihuahua. 
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• Unele produse şi accesorii 
antilătrat sunt eficiente în anumite
cazuri. Detectând vibraţiile corzilor

vocale ale câinelui, zgarda 
antilătrat aplică corecţii pe niveluri 
patrupedului, în funcţie de gravita-

tea problemei. Aparatul cu 
ultrasunete este conceput să 
înăbuşe intenţia de lătrat a 

patrupedului în spaţii închise, pe
baza emiterii unui stimul pe care
câinele îl consideră dezagreabil. 



Pretindem că deţinem su -
premaţia în toate, ne-am
însuşit cam totul, dar

suntem continuu captivaţi de mis-
terele lumii animale. Acţiunile lor
spun, de cele mai multe ori, mai
mult decât cuvintele, dar capaci-
tatea noastră de a le înţelege cu
precizie nu este cum ne-am dori.
Câinii, cei care au o contribuţie
covârşitoare la progresul ştiinţific al
omenirii, ne pun încă minţile la în -
cercare. Descoperim mereu ceva
nou la ei şi putem spune cu convin-
gere că sunt mai deştepţi decât tin-
dem să credem.  

Blatiştii din Moscova

Maidanezii călători pe me -
trourile din Moscova au atras recent
atenţia cercetătorilor, prin modul or-
ganizat în care folosesc acest mijloc
de transport în comun. S-a luat în
calcul faptul că la auzirea unui nu -
me de staţie patrupezii se dădeau
jos ca şi cum ar şti unde se află şi
ar avea un scop anume. În 2012, sa -
vanţii de la Universitatea Lo mo  n o -
 sov din Moscova au făcut un studiu
unic prin care au încercat să afle

dacă maidanezii folo -
sesc metroul con -

ştient şi ra -

ţional sau dacă doar se adă postesc
în acest mijloc de transport. Con-
cluzia enunţată de profesorul în
ştiinţe biologice Viktor Zuikov, cor-
donatorul cercetării, a fost că nu
pentru a se adăposti ori pentru a
cerşi mâncare intră câinii vagabonzi
în metrou, ci pentru a se deplasa
dintr-un loc în altul. Ceea ce a urmat
i-ar lăsa de-a dreptul sideraţi pe unii.
Câinii nu au învăţat doar cum să
călătorească cu metroul, ci şi nume -
le staţiilor, pe care le-au asociat cu
locuri, ca să coboare exact unde vor.
Deci, când vom întâlni un maidanez
în autobuz sau tramvai să nu cre-

dem că doar frigul l-ar fi
putut aduce acolo. 

Răspuns la emoţiile noastre

Să trecem la lucruri mai pro-
funde, în vremuri în care nu mai cre-
dem doar în automatisme adapta-
tive. Britanicii au fost mai cutezători,
iar pentru asta au făcut descoperiri
incredibile. Au vrut să vadă dacă pa-
trupedele pot percepe anumite
situaţii din perspectiva omului. Doc-
torii Deborah Custance şi Jennifer
Mayer, psihologi ai unei universităţi
londoneze, au monitorizat 18 câini,
pe care i-au pus faţă în faţă cu patru
oameni cunoscuţi sau nevăzuţi
până atunci de animale. Testul a
urmărit modul de percepere al pa-
trupedelor în situaţia în care oa-
menii plâng, ori doar poartă o con -
versaţie fără să-şi dezvăluie o
anume stare. De fiecare dată, câinii
s-au apropiat şi chiar au fost afec -
tuoşi atunci când o persoană părea
să sufere şi nu atunci când oamenii
conversau. „Nu există preferinţe la
câini, ei se apropie de orice om aflat
în suferinţă, indiferent de identi-
tatea acestuia. Câinii au răspuns la
emoţiile oamenilor, nu la propriile
nevoi, fapt care a subliniat un com-
portament uman, asemănător oa-
menilor care vor să aline suferinţa
altora”, a fost concluzia emisă de
Jennifer Mayer. Unii oameni de
ştiinţă susţin chiar că singurele ani -
male capabile să înţeleagă expresia
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umană sunt câinii. 

IQ canin

Câinii ştiu când nu pot fi vă -
zuţi şi se orientează după asta. Nu
degeaba fac câte o boacănă pe în-
tuneric. Organizaţia non-guverna -
mentală britanică Max Planck Socie -
ty a făcut un studiu care arată cât
de practic gândesc animalele, vă -
zând în acelaşi timp lucrurile din
perspectivă umană. Mai multor pa-
trupede aflate într-o încăpere li s-a
dat comanda de interzis la mânca -
re. Câinii s-au conformat când în
cameră era lumină, însă nu şi pe
în tuneric, chiar dacă în încăpere se
afla un om. Cu alte cuvinte, câinii s-au
pus în pielea omului, care nu putea
să vadă pe întuneric, şi au acţionat
în consecinţă. Studiul a mai arătat
şi că animalele au fost tentate să
mănânce atunci când supraveghe -
torul avea ochii închişi. Deci şi câinii

trişează. 
Surprinzătoarea capacitate

de înţelegere a câinilor a fost stu -
diată îndelung, însă doar de câţiva
ani s-a ajuns la concluzia că aceştia
pot înţelege până la 250 de cuvinte
şi, implicit, pot da un răspuns prin
care confirmă asta. Şi mici noţiuni
de matematică au patrupedele, po -
trivit studiului realizat de Universi-
tatea British Columbia din Vancou-
ver. Pentru cercetare s-au folosit
testări psihologice, folosite pentru
copii, în scopul evaluării capacităţii
de dezvoltare a vocabularului, pre-
cum şi teste pentru calcule simple.
În jur de 170 de cuvinte şi semne
au arătat că înţeleg cele mai multe
patrupede cuprinse în studiu, pe
când cei mai inteligenţi câini, cum
sunt cei din rasa Border Collie, au
ajuns la performanţa celor 250 de
cuvinte. Profesorul Stanley Coren,
expert în inteligenţă canină, a avan -
sat şi ideea că patrupedele pot în -

ţe lege calcule simple, prin demon -
straţii de adunări de obiecte. 

Teste pe bază de rezonanţă
magnetică

Studierea minţii câinilor a
ajuns până în faza testelor cu scan-
nerul RMN. Savanţii de la Universi-
tatea Emory (SUA) au folosit astfel
în premieră rezonanţa magnetică
funcţională pentru a afla ce se pe-
trece în mintea patrupedelor la sem-
nele gestuale făcute de stăpâni.
Scopul cercetării este de a observa
zonele cerebrale ale câinilor în stare
conştientă, activate la anumiţi sti -
muli. Subiecţii experimentului au
fost căţeluşa Callie, din grupul numit
de americani Feist (din care fac
parte mai multe rase de câini de
vânătoare de talie mică), în vârstă
de 2 ani, şi McKenzie, un mascul
de Border Collie în vârstă de 3 ani.
O adevărată provocare pentru cer -
cetători a fost să-i înveţe pe cei doi
să stea liniştiţi în scannerul RMN,
cu căşti de protecţie fonică pe ca -
pete. Celor doi li s-au făcut semnale
manuale, unul însemnând recom-
pensa, iar celălalt, lipsa răsplatei.
La ambii căţei, nucleul caudat (aso-
ciat recompensei la oameni) s-a ac-
tivat doar la semnul recompensei.
Concluzia savanţilor a fost că patru-
pedele au o atenţie sporită la sem-
nele făcute de om şi sunt foarte pre -
ocupaţi de ceea ce vor să transmită
stăpânii lor. 

Iniţiatorii proiectului inedit
sus ţin că acest studiu este doar un
început de drum în cercetarea co -
mu nicării interspecifice. 
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Modificările estetice
prin operaţii sunt la
modă. Cu toţii am

văzut partea bună - reconstrucţii fa-
ciale incredibile - şi partea rea - in -
tervenţiile catastrofale. Însă pare că
oamenii nu se învaţă minte nicio -
dată. Sau o fac tardiv. Presiunea
socială, labilitatea psihică şi lipsa
încrederii de sine împing oamenii
să facă gesturi necumpătate. Mai
nou, au început să-şi extindă obse -
sia şi asupra animalelor de com-
panie, ducând la apariţia unor ex-
emplare de tip Michael Jackson. Şi
nu mă refer la talentul muzicianului,
ci la povestea cu chirurgia estetică
şi la aspectul său.

Obsesia pentru perfecţiune

Obsesia oamenilor legată de
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără
de moarte” a început să afecteze şi
lumea canină, ducând la apariţia în
vocabular a cuvântului „caninoplas-
tie”. Dacă orice rid se netezeşte cu
câteva miligrame de Botox, de ce
nu am folosi substanţa minune şi
pe pielea unui Shar-Pei? În felul ăsta
vom avea cel mai deosebit câine
din lume şi vom atrage şi mai mult

atenţia asupra noastră, iar încrede -
rea de sine va creşte proporţional
cu nivelul de chimicale din corp.
Dublu succes! 

Ridurile dispar cu ajutorul in -
jec ţiilor, sprâncenele se „aranjează”
cu bisturiul, şi tot cu bisturiul se
rezolvă aspectul facial şi corporal.
Partea bună este că majoritatea in -
tervenţiilor chirurgicale sunt reali -
zate în scopuri medicale (entropio -
nul, rinoplastia pentru afecţiunile
respiratorii sau excesul de piele
sunt câteva din ele). Doctorii sal vea -
ză şi îmbunătăţesc calitatea vieţii
câinilor cu ajutorul operaţiilor este -
ti ce, dar unii dintre ei fac şi compro -
misuri şi acceptă „înfrumuse ţarea”

cu ajutorul bisturiului. Ba o ureche
bleagă, ba nişte riduri inestetice, ba
un implant de testicule. Da, da, aţi
citit bine, implant de testicule. După
ce, din varii motive, stăpânii le fac
ope raţii de castrare animalelor lor
se gândesc că ar vrea să le ofere
din nou demnitatea şi masculinita -
tea de altă dată. Dar în mare parte
este vorba doar de egoismul lor.
Prote zele se numesc Neuticles şi
sunt pe val. Compania respectivă a
avut un profit mare în urma lansării
acestui produs - se laudă că
aproape un milion de exemplare ca-
nine poartă aceste proteze. Sunt de-
numite „ball-ternatives” şi sunt
disponibile pe mărimi de la XS (pen-
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tru Chihuahua), până la XXL (potrivi -
te Mastiff-ilor). Numai proteza costă
aproape 600 de dolari americani,
fără factura de la doctor! Înainte de
Neuticles era disponibil pe piaţă un
alt produs de care lumea se plângea
că este cam… zgomotos. Vă lăsăm
ima gi na ţia să lucreze. 

Cu excepţia pedichiurii colo -
rate, a stiliştilor canini, a tatuajelor
şi piercingurilor, din chirurgia plas -
tică au mai rezultat botul construit
din titan, o liposucţie de jumătate
de kilogram de grăsime la un Chi-
huahua, un Collie australian a primit
o operaţie de ridicare a sprân ce -
nelor, un Saint Bernard din Marea
Britanie a avut parte de un full face
lift, iar alţii poartă aparate dentare
pentru îndreptarea dinţilor (nimic
deplasat dacă ajută la să nă tatea
câinelui), însă cea mai comu nă in -
tervenţie este rinoplastia. O operaţie
minoră costă între 500 şi 1.000 de
dolari americani, iar una ceva mai
complexă se ridică la zeci de mii de
dolari. 

În multe dintre cazurile de
mai sus vorbim de intervenţii esteti -
ce, deşi câinii nu ţin cont de astfel
de aspecte. După cum spunea un
doctor veterinar american „pe Ani-
mal Planet nu există modele de
câini silfide” sau „nu există un se-
zon bikini pentru câini”. Însă un alt
doctor, brazilianul Edgard M. Brito,
susţine că animalele de companie
tânjesc după atenţie şi că inter ven -

ţia prin chirurgie plas tică a -
propie mult exempla rele de
perfecţiune şi astfel aces-
tea beneficiază de mai
multă atenţie, dra goste,
mâncare de calitate etc.
Medicul sud-american sus -
ţine că prin ope raţie se
întăreşte relaţia cu stă -
pânii, aceştia având mai
multă grijă de nişte ex-
emplare frumoase. Din
păcate, acelaşi doctor
uită de riscul prin
care trece un câine
în timpul unei a -
nes  tezii gene ra -
le, al operaţiei
şi al perioadei de refa cere posto pe -
ratorie.

Starul chirurgiei estetice

Edgard M. Brito este veterina -
rul cel mai faimos din lumea chirur -
giei plastice canine. Are în jur de 50
de ani şi a trăit toată viaţa înconju-
rat de animale. A crescut multă vre -
me Dobermani Pinscher şi declară
că pentru el chirurgia plastică a în-
ceput dintr-o joacă, atunci când
făcea corecţii urechilor câinilor săi
pentru concursurile canine. 

Primul mare succes al docto -
rului a fost un Schnauzer pitic căruia
i s-a injectat Botox pentru tensiona -
rea muşchii urechilor - fiind o bună
alternativă la operaţie. De curând,

Brito a lansat pe piaţă o tehnică
nouă pentru un asemenea „defect”.
Procedura presupune injectarea
unui silicon în ureche pentru a re -
face cartilagiul şi îndepăr ta rea sili-
conului după câteva luni. Se adre -
sează în special câinilor de concurs,
care trebuie să se eviden ţieze prin
proporţii perfecte - Brito şi-a extins
pla ja şi, de curând, a tăiat o factură
de 10.000 de dolari pentru o in ter -
venţie la urechea unui ar mă sar.

Caninoplastia este în expansi-
une în SUA şi ajută la creşterea in-
dustriei destinate animalelor de com-
panie, care are o valoare de piaţă de
aproximativ 50 de miliarde de dolari.
Conform PetPlan, cel mai mare asigu -
rator pentru animale de companie,
americanii au cheltuit, doar în 2011,
62 de milioane de dolari pentru
chirurgie plastică, intervenţii supor-
tate în mare parte de firmele de asig-
urare. Tot acestea declară că suportă
doar cheltuielile pentru intervenţiile
chirurgicale importante, nu şi pentru
cele cosmetice. 

La fel ca şi în domeniul medi -
cal, unde unii specialişti profită de
disperarea oamenilor în legătură cu
anumite probleme medicale sau de
aspect, în domeniul veterinar se fac
mari progrese, dar adeseori bisturiul
taie inutil în carne vie. Ar fi mai bine
dacă aşa-zişii iubitori de animale cu
probleme estetice şi-ar da seama
că animalul lor suferă atunci când
este operat şi nu atunci când are
vreun defect estetic pe care nu dă
două boabe de mâncare.
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Mai ales pentru câinii
tineri, parazitismul in-
testinal reprezintă o

foarte mare problemă de sănătate,
primele semne fiind probleme di-
gestive, episoade frecvente de vo -
mă, diaree, malnutriţie şi chiar mal -
digestie. Paraziţii intestinali slăbesc
organismul unui câine tânăr pro vo -
când incapacitatea sistemului imu-
nitar de a reacţiona şi implicit de a
răspunde la vaccinările specifice
vârstei. Câinii dezvoltă cea mai ma -
re imunitate la paraziţi atunci când
ascarizii, viermii cu cârlig sau oxiurii
sunt în stadiu larvar şi migrează în
ţesuturi - mai există şi viermele bici
şi viermii laţi, care nu au o fază mi-
gratoare şi dezvoltă o imunitate
mult mai scăzută. 

Viermii rotunzi

Din categoria viermilor intesti-
nali rotunzi, care afectează frecvent
organismul canidelor, fac parte pa -
raziţii de Toxocara canis şi Toxocara
leonina. Nedeparazitat la timp, câi -
nele poate suferi obstrucţii intesti-
nale generate de aglomerarea vier-
milor în intestinul subţire sau
a pă rute în urma degradării para -
ziţilor care au murit în intestin, aces-
tea putând duce chiar la decesul
ani malului. În urma acestui fe no -

men apar numeroase toxine, cu -
noscute sub denumirea de ascaroni,
care ajunse in circulaţia ge nerală
provoacă ascaroza (in   to xicarea) or-
ganismului. Ascaroza evoluează cu
fenomene nervoase asemănătoare
crizelor epileptiforme sau chiar pro-
ducând moar  tea câinelui.

Combaterea parazitului de
Toxocara canis este importantă atât
pentru sănătatea animalului, cât şi
pentru sănătatea publică, deoarece
larvele odată ajunse în organismul
uman pot produce boala numită
„larva migrans visceralae”. Paraziţii
de Toxocara canis au un ciclu de
viaţă tare păcătos, deoarece după
ce sunt eliminaţi prin fecale, ouăle
lor pot rezista în mediul exterior o
perioadă foarte lungă de timp chiar
şi în condiţii vitrege. Dacă sunt in-
gerate din natură, ouăle se dezvoltă
în larve şi migrează către diverse or-
gane, de regula spre ficat. Din ficat,
la un anumit interval de timp, ajung
în trei locuri: pulmoni, uter sau, prin
intermediul laptelui matern, vor
trece în tubul digestiv al nou-năs cu -
ţilor. Odată ajunşi în pulmoni, ei

declanşează tusea şi expectoraţia şi
astfel ajung din nou in intestin. Dacă
sunt localizaţi la nivelul uterului, iar
căţeaua este gestantă, aceştia vor
contamina fetuşii. 

Larvele de toxocara pot fi însă
ingerate şi de alte specii, iar dacă
acest lucru se întâmplă, larvele se
închistează în diverse organe, aş -
teptând să ajungă din nou în mediul
extern şi ulterior în intestinul câi -
nelui. După ce ajung în intestinul
câinelui, larvele produc o nouă ge -
neraţie de ouă ce vor fi eliminate în
mediul extern.

Spre deosebire de viermele
rotund, Toxocara leonina este mai
puţin grav şi diferit prin ciclul său
biologic, el fiind exclusiv un parazit
intestinal. Are nuanţa alb-roz şi di-
mensiuni de 2-6 cm masculul, 6-10
cm femela. Prezintă două aripi cer-
vicale, efilate anterior şi posterior,
cu striaţiuni fine, care dau extre -
mităţii anterioare aspect lanceolat,
altfel spus, aspect de macaroane
sau spaghete. Ciclul de viaţă este
între două-trei luni, motiv pentru
care deparazitarea internă la câine
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este recomandată de trei-patru ori
pe an. Dacă în urma deparazitării
iniţiale se observă în fecale pre zen -
ţa acestor paraziţi, deparazitarea se
repetă în 10-14 zile, pentru a putea
surprinde parazitul în aceeaşi fază
a ciclului biologic.

Viermii lați

Teniile şi Echinococus granu-
losus reprezintă un real pericol şi
pentru câine - cel din urmă vierme
lat are ca gazdă definitivă câinele
şi lupul. Din intestinul gazdelor de-
finitive ouăle ajung în mediu, sunt
ingerate de către gazdele interme-
diare (oaie, capră, vacă, om) şi a -
jung în tubul digestiv, de unde mi -
grează către pulmoni, ficat, splină
etc. şi formează chisturi hidatice,
producându-i animalului boala nu -
mită hidatidoză.

Dipylidium caninum repre zin -
tă un tip particular de parazit intes-
tinal, infestarea având loc prin in-
gestia puricilor. Parazitul, care este
lat şi lung, se localizează în intestinul
subţire şi eliberează în mediul exte-
rior segmente din corpul său în care
se găsesc ouăle pa raziţilor, acestea
fiind preluate de purici, iar prin in-
gestia acestora de către câine, ei
ajung înapoi în intestin, unde se
dezvoltă în adulţi care vor produce
o altă generaţie de ouă. Infestarea
cu Dyphilo bo trium se produce ca ur-
mare a ingestiei cu ouă de parazit

ce ajung în corpul peştilor, prin in-
gestia de ciclopi. Diagnosticul se
pune pe baza examenului copro pa -
razitologic şi a testelor serologice,
tratamentul fiind diferit în funcţie de
stadiul evolutiv, tipul de infestaţie şi
intensitatea ei. 

Pentru a scăpa de acest pa -
razit, un pui de câine trebuie de-
parazitat intern la două, patru, şase
şi opt săptămâni. Adulţii se de pa -
razitează intern de aproximativ trei-
patru ori pe an. 

Câinii adulţi recent intraţi în
familie trebuie deparazitaţi imediat,
tratamentul fiind obligatoriu de
repetat după 14 zile - ciclul biologic
al teniilor presupune existenţa unei
gazde intermediare necesare pen-
tru dezvol ta rea diferitelor stadii ale
pa ra zitului.

Profilaxia

Pentru a evita infestarea câi -
nelui cu orice tip de parazit intes-
tinal, îndepărtaţi-i fecalele din curte
sau din zona în care îl plimbaţi; su -
pra vegheaţi-l pentru a nu intra în
contact nici cu excrementele sale,
nici cu cele ale altor câini - mulţi
câini au obiceiul să miroasă excre-
mente; dacă deja este sub trata-
ment împotriva unor paraziţi, nu-i
aplicaţi alt tratament pentru alt tip
de paraziţi, efectele nu vor fi pozi-
tive; trataţi-l numai cu produse re-
comandate de medic. 

Pentru combaterea ascari-
dozelor este disponibilă o paletă
largă de produse specifice din gru -
pul benzimidazolilor, imidazol, aver-
mectinelor. 
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NUTRIŢIE

Pentru câinii adulţi de
talie mică vă reco man -
dăm varianta Brit Care

Adult Small Breed, un produs din
categoria superpremium cu un con -
ţinut echilibrat şi digestibil, care
respectă cerinţele speciale pentru
această categorie de câini - de ase -
menea, această variantă nutriţio -
nală este şi o formulă alimentară
hipo-aler ge nică pentru câinii adulţi
(1-8 ani) şi cu o greutate de până la
10 kg. În necesarul zilnic de hrană
al acestei categorii de câini trebuie
să existe un conţinut energetic ridi-
cat, care să şi respecte cerinţele nu-
tritive ca racteristice categoriei.
Acest sortiment asigură per kilo-
gram de produs: 28% proteină, 17%
grăsimi, 10% umiditate, 1,6% calciu,
1,2 % fosfor, 20.000 UI de vitamina
A, 1.500 UI vitamina D3 şi 500 mg
vitamina E. De asemenea, în com -
po ziţia produsului se regăsesc in-
grediente de înaltă calitate nutritivă:
carne de miel şi produse din carne
de miel, orez, grăsimi de pasăre, u -
lei de somon, tărâţă de orez, butaşi
uscaţi de sfeclă de zahăr, drojdie de
bere, extract de yuca, sulfat de glu -
cozamină, sulfat de con droitină, DL-
metionină, L-lizină, ma nan-oligo-za -
haride, pantotenat de calciu,
bio    tină, vitamina A, vitamina D3 şi
vitamina E sub formă de α-tocoferol.

Datorită acestor componente de
bună calitate, conţinutul energetic
atinge 3.838 kcal/kg produs. În
plus, nivelul ridicat de vitamina E şi
de seleniu sub formă organică
acţionează ca un antioxidant com-
plex, asigurând protecţia membra -
nară împotriva radicalilor liberi şi fi-
ind un real „factor anti-îmbătrânire”. 

Proporţia echilibrată între Ω3
şi Ω6 şi zincul şi cuprul sub formă
organică asigură întreţinerea zilnică
a sănătăţii pielii şi a părului. Profilul
aminoacidic echilibrat permite uti-
lizarea însemnată a proteinelor re -
zu  mate în ţesuturile proprii.  

Mannan-oligozaharidele între -
ţin sănătatea intestinului, reducând
microflora patogenă în intestin, asi -

gu rând subzistenţa sistemului imu-
nitar şi totodată menţinerea sănă -
tăţii. La rândul lor, fructo - oli  go za -
ha ridele asigură microflora pozitivă
în intestin, contribuind la men ţine -
rea stării de sănătate a intestinului.

Sortimentul este ambalat în
cantităţi de 1 kg, 3 kg şi 7,5 kg, asi -
gurând cerinţele nutriţionale la toate
rasele de câini de talie mică, mai
cu seamă la rasele Dachshund,
York shire Terrier, Russell Terrier, Chi-
huahua, Bichon Frisé, Toy Poodle,
Shi Tzu, Pekingese, Papillon, Coton
de Tulear şi Lhasa Apso.

Pentru câini de talie medie

Pentru câinii adulţi de talie
medie, recomandăm varianta Brit
Care Adult Medium Breed, un pro-
dus superpremium cu un conţinut
bine echilibrat şi digestibil, respec-
tând cerinţele speciale pentru câinii
adulţi de talie medie, fiind o formulă
alimentară hipo-alergenică pentru
câinii adulţi (1-7 ani) şi cu o greutate
între 10 și 25 kg. Această categorie
de câini are nevoie de un conţinut
bine echilibrat şi ușor digestibil ca

de dr. Weisz Levente
weisz.levente@petzoom.ro

Gama de hrană Brit Care II
• Soluția ideală pentru menținerea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor
nutriţionale la câini adulţi şi bătrâni
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hrană zilnică, iar conţinutul acestui
sortiment asigură per kg produs:
26% proteine, 15% grăsimi, umidi-
tate 10%, 1,6% calciu, 1,2 % fosfor,
20.000 UI de vitamina A, 1.500 UI
vitamina D3, respectiv 500 mg vita -
mina E. Datorită acestor ingrediente
cu înalt standard calitativ, conţinutul
energetic asigurat atinge 3.760
kcal/kg produs.

Asemănător sortimentului ca -
te goriei de talie mică, se asigură prin
compoziţie toate ingredientele nece-
sare, dintre care aş sublinia rolul
foarte important al extractului de
yuca pentru protecţia intestinului şi
a ficatului împotriva amoniacului, pro-
tejând astfel hemoglobina de peri-
colul degradării şi reprezentând „fac-
torul” care asigură protecţia ficatului
şi a intestinului, reglând în acelaşi
timp nivelul mirosului fecalelor.

Acest sortiment este  ambalat
în cantităţi de 1 kg, 3kg şi 12 kg,
pro dusul asigurând cerinţele nutri -
ţionale la toate rasele de câini de
talie medie, mai cu seamă la rasele
Beagle, Border Collie, Basenji, Bull
Terrier, Cocker Spaniel, French Bull-
dog, Irish Terrier, Polish Sheepdog,
Puli, Spanish Water Dog, Standard
Schnauzer, Whippet, Basset Hound,
Clumber Spaniel, Collie, Chow Chow,
Dalmatian, Poodle şi Vizsla.

Pentru câini de talie mare

Pentru câinii adulţi de talie
mare şi uriaşi este recomandată
varianta Brit Care Adult Large Breed,
care este un produs superpremium

cu un conţinut bine echilibrat şi di-
gestibil, respectând cerinţele spe-
ciale pentru aceşti câini ce au ne -
voie de o hrană îmbogăţită cu
com  ponente nutritive speciale pen-
tru prevenirea problemelor de diges -
tie, a bolilor de inimă şi a probleme -
lor articulare, reprezentând un tip
de hrană hipo-alergenică pentru câi -
nii adulţi cu o greutate peste 25 kg.

Această categorie de câini are
nevoie de mâncare zilnică având un
conţinut bine echilibrat şi digestibil,
sortimentul asigurând per kg pro-
dus: 25% proteine, 13% grăsimi,
umiditate 10%, 1,5 % calciu, 1% fos-
for, 20.000 UI de vitamina A, 1.500
UI vitamina D3, respectiv 500 mg
vitamina E, cu un conţinut energetic
de 3.597 kcal/kg produs. În com -
poziţia sa se regăsesc ingrediente
de înaltă calitate nutritivă: carne de
miel şi produse din carne de miel,
orez, grăsimi de pasăre, ulei de so -

mon, tărâţă de orez, butaşi uscaţi
de sfeclă de zahăr, drojdia de bere,
extract de yuca, sulfat de gluco -
zamină, sulfat de con droitină, DL-
me tionină, L-lizină, ma nan-oligo-za -
haride, pantotenat de calciu,
bio  tină, vitamina A, vitamina D3 şi
vitamina E sub formă de α-tocoferol. 

Asemănător sortimentelor
des  tinate categoriilor de talie mică
şi medie, produsul asigură toate in-
gredientele necesare câinelui dum -
neavoastră - subliniez rolul foarte
important al proporţiei echilibrate
de Ca/P, existenţa glucozaminei şi
a condroitinei, care facilitează dez-
voltarea corespunză toare a schele-
tului şi a articulaţiilor. Sortimentul
se găseşte ambalat în cantităţi de
1 kg, 3 kg şi 12 kg, asigurând ce -
rinţele nutriţionale la toate rasele
de câini de talie mare şi uriaşi, mai
cu seamă la rasele Labrador Re-
triever, German Shepherd, Boxer,



Bulldog, Doberman, Irish Setter,
Rhodesian Ridgeback, Bernese
Mountain Dog, Bullmastiff,
Cane Corso, Dogue de Bor-
deaux, Newfoundland, Fila
Brasileiro, Great Dane, Rott -
weiler, Irish Wolfhound, Akita
Inu, Saint Bernard. 

Pentru câinii seniori

Varianta Brit Care Seni -
or All Breed este o hrană su-
perpremium, bine echilibrată,
destinată câinilor mai în
vârstă - pentru câini peste 6
ani de talie mare, peste 7 ani
de talie medie şi peste 8 ani
de talie mică. Hrana are o
formulă îmbo găţită cu sele-
niu organic şi vitamina E pen-
tru încetinirea îmbătrânirii, reduce -
rea riscului obezităţii, minimizarea
problemelor de digestie potenţială
şi ajută la protejarea sănătăţii or-

ganismului. Reţeta acestui sorti-
ment asigură per kg produs: 25%

proteine, 12% grăsimi,
umiditate 10%, 1,5 %
cal ciu, 1% fosfor,
20.000 UI de vitamina
A, 1.500 UI vitamina
D3, respectiv 700 mg
vitamina E, fiind am-
balat în cantităţi de 1
kg, 3 kg şi 12 kg (cu un

conţinut ener-
getic de 3.414
kcal/kg pro-
dus).

În com -
po  ziţia produ su -
lui se regă sesc in -
gre diente de
înal tă calitate
nutritivă: car -

ne de miel şi produse
din carne de miel, orez, gră simi de
pa săre, ulei de so mon, tărâţă de
orez, butaşi uscaţi de sfeclă de

zahăr, drojdie de bere, extract de
yuca, sulfat de gluco zamină, sulfat
de condroitină, DL-metionină, L-
lizină, manan - oligo - zaharide, pan-
totenat de calciu, biotină, vitamina
A, vitamina D3 şi vitamina E sub
formă de α-tocoferol. Combinaţia de
vitamina E şi choline chloride stimu -
lează funcţionarea cores punzătoare
a sistemului nervos şi protejează
membranele împotriva radicalilor
liberi. Protejarea sistemului cardio-
vascular se rea lizează prin proporţia
echilibrată între Ω3 şi Ω6 acizi graşi,
iar conţinutul optim de cupru che -
latat protejează sistemul vascular
împotriva problemelor cau zate de
co  les terol. Mannan-oligozaha ridele
între ţin să   nă  tatea intestinală şi re-
duc microflora patogenă în intes-
tine. Produsul conţine o proporţie
optimă între proteine şi grăsimi, pro-
tejând câinele împotriva obezităţii
şi asigurând un consum de energie
optim.
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Când vine vorba de mân-
care, unele gusturi sunt
„doar” ciudate, pe când

altele pot fi foarte ciudate. Acest lu-
cru nu este valabil doar în cazul oa-
menilor, ci şi în cel al animalelor de
companie. Spre exemplu, dacă îţi
place în mod deosebit laptele de
soia în timp ce prietenii nu te
înţeleg, la fel şi câinele sau pisica
ta ar putea avea unele preferinţe
culinare care-ţi par ciudate. Desigur,
când vorbim de apetit ridicat pentru
noroi, iarbă, cauciuc sau pungi,
intrăm în tagma gusturilor foarte
ciudate. Poftele de acest gen pot fi,
în ciuda aparenţelor, destul de nor-
male, alteori pot însă indica o boală
care trebuie neapărat tratată de ve -
te rinar. Unele preferinţe alimentare
pot fi dictate şi din dorinţa de a ieşi
în evidenţă, asemeni copiilor care
vor să atragă atenţia, sau de anu -
miţi factori de stres - căci, da, chiar
şi animalele pot fi stresate. Dacă ai
un pui de pisică sau câine, apetitul
crescut pentru alimente care rareori
sunt nutritive în sine poate fi dat
pur şi simplu de nevoia de a experi-
menta. Mai mult, medicii susţin că,
până la vârsta de şase luni, este

normal ca puii de câine să vrea să
descopere mediul încon jurător prin
intermediul papilelor gustative şi al
stomacului. Dar care sunt acele obi-
ceiuri foarte ciudate, cărora nu le
găsim o expli caţie? 

1. Noroi. E normal să-ţi vezi
căţelul adulmecând şi săpând în
pământ, dar cât de ciudat este
atunci când începe să şi mănânce
grămezile pe care le sapă? Pămân -
tul nu e digerabil, însă conţine mine -
rale folositoare (potasiu, magneziu,
zinc şi fier). Câinii bolnavi mănâncă
adesea pământ şi o fac tocmai pen-
tru a-şi corecta anumite dezechilibre
nutriţionale. Însă în timp ce un
pumn de pământ din când în când
nu este dăunător, o porţie sănă -
toasă, în mod regulat, poate fi motiv
de îngrijorare. Orice mostră de
pământ poate conţine materii fecale
provenind de la alte animale, iar
mesele regulate constând în aseme-
nea „aliment” ar putea fi sursă a
foarte multor paraziţi. Dacă îţi vezi
câinele mâncând pământ, dă-i su-
plimente şi vitamine care să îi
înlocuiască nevoile de fier, mag-
neziu şi alte minerale.

2. Fecale. Pe lângă mirositul
constant al zonei din jurul cozii şi
băutul apei din toaletă, mâncatul
fecalelor (comportament cunoscut

şi sub numele de scatofagie sau co-
profagie) este des întâlnit la câini.
Deşi nu este foarte plăcut vederii,
acest lucru nu înseamnă neapărat
că este ceva în neregulă cu animă -
luţul. Mulţi câini mănâncă materii
fecale din plictiseală sau curiozitate.
Dacă este propria lor „producţie”,
cel mai probabil este inofensivă.
Este posibil ca la mijloc să fie şi un
lucru legat de instincte ancestrale -
femelele, în sălbăticie, mănâncă
adesea fecalele puilor lor pentru a
evita să atragă atenţia prădătorilor.
Unele animale, cum sunt iepurii,
chiar simt nevoia să-şi mănânce
propriile materii fecale.

3. Iarbă. Pisicile cunosc ne -
nu mărate moduri ciudate de a se
distra. Întâmplarea face că ieşitul
în curte pentru a mânca iarbă, pe
care apoi să o vomite, este unul din-
tre ele. Din fericire, acesta nu este
un lucru de o aşa mare importanţă
pentru animale, cum este pentru
stă pânii lor, cărora le revine sarcina
ne plăcută să îşi cureţe patrupedul.
Există, însă, dovezi că acest obicei
alimentar nu dăunează sănătăţii
ani  malelor, din contră. Deoarece pi -
si cile şi alte carnivore mănâncă, de
regulă, o mulţime de lucruri greu de
digerat (blană, oase, pene etc.), in-
troducerea în alimentaţie a unor
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plante fibroase, cum este iarba,
pentru a induce voma, reprezintă
pentru acestea o modalitate efi -
cientă de a-şi curăţa stomacul şi de
a se proteja de blocaje intestinale.
Pisicile care nu au acces la iarbă se
canalizează însă, adesea, spre plan -
te po tenţial otrăvitoare, pentru a-şi
satisface această nevoie. Unele
plan te de gen ar putea fi chiar plan -
te le de cauciuc, pe care oamenii
mai obişnuiesc să le „cultive”. Asi -
gu ră-te, deci, că plantele pe care le
ţii în ghivece nu sunt uşor de acce-
sat de către pisica ta.

4. Pica. Pica, o condiţie care
constă în ingerarea de obiecte non-

alimentare, este unul dintre cele
mai periculoase obiceiuri alimen ta -
re la animale. Cu toate că acestea
ar putea avea Pica din numeroase
motive, cum ar fi anxietate, malnu -
tri ţie sau nevroză, ar putea fi şi parte
a unui comportament normal, jucă -
uş; pentru câini şi pisici, a mânca
tot soiul de jucării este o a doua na -
tură. Puii de câine, în special, vor
mânca aproape orice care are un
miros interesant - gunoi, lenjerie sau
şosete murdare. În mod similar, puii
de pisică pot mânca bucăţi de elas-
tic sau poleială, la fel cum ar mânca
un şoarece sau o insectă. Chiar şi
aşa, fie că este sau pare o joacă,

Pica poate fi o condiţie mortală,
care duce la intoxicare, blocaje in-
testinale sau alte probleme grave.
Proprietarii de pisici sau câini tre-
buie să se asigure că au suficiente
jucării sigure pentru animalele lor,
iar dacă Pica persistă, consultaţi un
veterinar.

5. Greva foamei. Unele ani-
male sunt mofturoase când e vorba
de mâncare, dar anorexia (boală de
la care nici animalele nu fac excep -
ţie) poate indica prezenţa unor pro -
ble me majore de sănătate. Refuzul
animăluţului tău să mănân ce ar pu -
tea fi cauzat de probleme gastroin-
testinale, boli neurolo gice sau infec -
ţii orale care îngreunează mes te catul.
Când pierderea în greutate devine
vi zibilă, e timpul să apelezi la un ve -
te rinar. Stăpânii de animale ar pu -
tea verifica dacă există alte simpto -
me, cum ar fi strănut, febră sau
du reri generale. Acestea ar putea
acompania o problemă mult mai
gravă. Pe de altă parte, sunt şanse
destul de mari ca problema să fie
de la mâncare, şi nu de la animal.
Câinilor şi pisicilor nu le plac alimen -
te le râncede. Mai mult, a mânca şi
a bea din acelaşi recipient le poate
tăia orice poftă, aşa că stăpânii tre-
buie să aibă grijă ca bolurile ani-
malelor lor de companie să fie spă -
late la fel de des ca şi farfuriile din
care mănâncă ei înşişi.
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Cu toţii am auzit expresia
potrivit căreia pisicile ar
avea nouă vieţi. O teo -

rie cu privire la originea acestei zi-
cale stă în faptul că, în cele mai
vechi timpuri, cifra nouă era consi -
derată a fi un număr norocos - trini-
tatea întreită. Întrucât pisicile par
construite în aşa măsură încât re -
uşesc, de nenumărate ori, să supra -
vieţuiască feluritelor accidente, a -
cest număr norocos pare a li se
potrivi de minune. Dar cu toate că
în majoritatea ţărilor se spune că
pisica are nouă vieţi, acest lucru nu
este general valabil. Spre exemplu,
în Italia, Germania, Grecia şi unele
regiuni spaniole, se spune că ar
avea şapte, în timp ce în Turcia şi
ţările arabe se spune că ar avea
şase. Mitul este atribut supleţii şi
condiţiei fizice aparţinând pisicilor,
de care acestea dau dovadă în ne -
numărate situaţii periculoase. 

O altă credinţă, adiacentă mi-
tului că pisicile ar avea mai multe
vieţi, este aceea că micile patru-
pede ar ateriza tot timpul în picio a -
re, folosindu-se de un reflex instinc-
tiv de a-şi întoarce corpurile în aşa

fel încât să nu se lovească în că -
dere. Desigur, acest lucru nu în -
seam nă că pisicile nu se pot lovi
sau muri în cădere. Pisicile au ure-
chea internă foarte bine dezvoltată,
acest lucru generând un simţ al
echilibrului aproape suprapămân -
tean; de aceea pisicile aterizează în
picioare. Mulţi veţi fi surprinşi să
aflaţi că o pisică are şanse mai mari
să supravieţuiască unei căzături cu
cât înălţimea este mai mare. Potrivit
unui studiu efectuat de nişte veteri-
nari americani, 10% din accidentele
fatale pisicilor s-au produs când
acestea au căzut de la o înălţime
de 2-6 etaje, însă numai 5% au fost
cauzate de căzături de la înălţimi
mai mari.

Potrivit legilor fizicii, corpurile
aflate în cădere, indiferent de greu-
tate, accelerează cu aproximativ 35
de kilometri pe oră. Obiectul care
ca de, după ce parcurge o anumită
distanţă în aer, ajunge la o viteză
maximă, întrucât frecarea obiectului
cu aerul îi încetineşte căderea. Cu
cât masa obiectului este mai mică
(cum este în cazul unei pisici) şi cu
cât este mai mare distanţa, cu atât
mai mult va reuşi să încetinească.

O pisică, după ce cade de la
o înălţime mare, atunci când nu îşi
mai accelerează viteza, îşi depăr -

tează picioarele, luând forma unei
umbrele, reuşind ca la atingerea
solului să îşi amortizeze posibilele
traumatisme.

Argumentele unui mit

Revenind la originea celor
nouă vieţi ale pisicilor, relaţia dintre
micile feline şi oameni poate fi
urmărită până în urmă cu peste
9.500 de ani. Pisicile apar în istoria
mai multor naţiuni, de multe ori fiind
mistificate la gradul de legendă şi
adesea servind drept subiect pre -
ferat pentru artişti şi scriitori. Istoricii
tind să creadă că domesticirea pisi-
cilor şi-ar avea originea în Egiptul
antic, lucru relevat de reprezentări
ale acestora în picturi şi desene
vechi de circa 3.600 de ani. Cu toa -
te acestea, în 2004, un mormânt
neolitic, despre care specialiştii
spun că ar data de acum 9.500 de
ani, în care se aflau un schelet de
om şi unul de pisică, a fost excavat
în Cipru; acest lucru a pus într-o
nouă lumină istoria relaţiei dintre
oameni şi pisici. Descoperirea în
cauză, coroborată cu mai multe
studii genetice, a lăsat de înţeles
că pisicile ar fi fost domesticite, cel
mai probabil, în Orientul Mijlociu, în
zona numită Cornul Abundenţei, în
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perioada în care agricultura începea
să ia amploare, ulterior micile feline
fiind aduse în Cipru şi Egipt.

În Egiptul antic, pisicile erau
considerate animale sacre, zeiţa
Bastet fiind reprezentată având
formă de pisică, uneori luând chiar
aspectul războinic al unei leoaice.
Cei care sunt creditaţi cu aducerea
pisicii domestice din Egipt în Europa
sunt romanii. Astfel, în Aquitania,
una dintre provincile vechiului Im-
periu Roman, un epitaf datat în se -
co lul I d.Hr., care înfăţişează o tâ -
nără ţinând o pisică în braţe,
con stituie una din primele re pre -
zentări romane ale pisicii domes-
tice. Cu toate acestea, este posibil
ca pisicile să fi fost animale de com-

panie în Europa chiar şi înainte de
Imperiul Roman, istoricii susţinând
că nu este exclus ca acestea să fi
fost prezente în Marea Britanie în
epoca fierului.

Pisicile s-au răspândit în în-
treaga lume în perioada marilor des -
coperiri (între secolul al XV-lea şi
secolul al XVIII-lea), când se călă -
torea foarte mult pe mare şi ocean,
iar pisicile erau ţinute la bord pentru
a ţine şoarecii şi şobolanii sub con-
trol, dar şi pentru noroc. 

Multe religii antice credeau
că pisicile sunt suflete nobile, care,
deşi necuvân tă toare, erau atot -
ştiutoare, putând să influenţeze de-
ciziile oamenilor. În Japonia, spre
exemplu, pisica Mane ki Neko este

un simbol al norocului. Deşi nu
există specii sacre în Islam, pisicile
sunt venerate şi de musulmani. Unii
scriitori susţin chiar că profetul Mo-
hamed ar fi avut o pisica preferată -
Muezza. Se spu ne chiar că ar fi iubit
pisicile atât de mult, încât prefera
să doarmă dez velit decât să deran-
jeze o pisică odihnindu-se pe pătura
sa. Iar Freyja - zeiţa iubirii, frumuseţii
şi fertilităţii în mitologia nordică -
este portre ti za tă mergând într-un
car tras de pisici.

Superstiţii negative

Multe culturi, însă, au şi su -
perstiţii negative legate de pisici. Un
exemplu elocvent este cel al pisicii
negre care taie calea cuiva, uneori
considerându-se că pisicile ar fi fost
animalele care potenţau puterile
vrăjitoarelor. Omorârea pisicilor în
Belgia medievală, de pildă, este
comemorată chiar şi în zilele noas-
tre printr-o paradă numită Katten-
stoet. Nici în România nu suntem
străini de miturile cu pisici, unii
având varii superstiţii atunci când
o pisică neagră le apare în drum,
iar alţii considerându-le animale vi-
clene, de o inteligenţă superioară
multor altor patrupede. 

Adevărul din spatele îndemâ -
nării pisicilor apar ţine, însă, ştiinţei,
oricât de mult ne-ar plăcea să cre-
dem că, într-adevăr, acestea ar avea
mai mult de o viaţă pe pământ.
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Plouă mocăneşte, torsul
pisicii îmbie la lene -
veală, parfumul ceaiului

duce cu gândul la visare, dar nu-i
vreme de numărat banii. Mai câş -
tigaţi suntem citind. Şi am putea citi
despre personaje din universul ma -
gic al lui Oz. Dar nu despre aventura
lui Dorothy, pentru c-o ştim, ci de-
spre pisica Munchkin, botezată du -
pă numele personajelor din romanul
lui L. Frank Baum, care vine parcă
de pe alt tărâm, altul decât cel al
felinelor cu picioare lungi şi zvelte. 

O mutaţie genetică fericită -
spun astăzi iubitorii rasei - a dus la
apariţia pisicii Munchkin, obţinută
în SUA, în anul 1980. Şi-a primit nu-
mele chiar după cel al personajelor
de mică statură din romanul după
care s-au făcut multe ecranizări,
Vrăjitorul din Oz. 

Mutație de succes

Mutaţia genetică ce a deter-
minat aparţia picioarelor scurte la
Munchkin se numeşte, exact ca şi
în cazul oamenilor, acondroplazie
(produce un defect de creştere
osoasă, care duce la o statură anor-
mal de mică). Primele consemnări
legate de această mutaţie la pisici
s-au făcut în anul 1944, în raportul
unui medic veterinar din Marea Bri-
tanie, H. E. Williams-Jones. Acesta

a descris pa-
tru generaţii
de pisici cu pi-
cioare scurte,
sănătoase şi vi-
vace din cale-a -
fară. Însă pen-
tru că erau rare,
iar vremurile vitre -
ge, exemplarele de
atunci au dispărut pe
timpul celui de-al Doi -
lea Război Mondial. 

Ceva mai târ -
ziu, savanţii aveau
să afle că mutaţia
care determină apariţia
pisicilor pitice este una autosomal-
domi nantă, adică gena mutant este
dominantă. S-a mai stabilit că este
vorba de o genă asemănătoare ce -
lei care a înzestrat cu membre scur -
te câinii din rasele Corgis şi Dachs-
hund. Trăsătura care avea să le facă
atractive pe pisicile Mun chkin a fost
consemnată din anul 1956, la ex-
emplare întâlnite în Rusia şi mai
apoi, în Anglia, în 1970 şi în SUA, în
1980. Cunoscută ca salvatoare a
rasei a fost Sandra Hockenedel, o
profesoară de muzică din Louisiana
(SUA), care în anul 1983 a găsit-o
pe Blackberry, o pisică pitică neagră
şi gestantă, devenită apoi chiar pro-
motoare a rasei. 

The International Cat Associa -
tion (TICA) a acceptat această rasă,

Mun chkin, într-un program de stu -
diu genetic, în 1994. 

Pisicile pitice au rămas deci
o perioadă îndelungată tema ob -
servaţiilor. În expoziţii, acestea erau
prezentate în cadrul unei clase ex-
perimentale „rase şi culori noi“, abia
din anul 2002 Munchkin putând
concura la clasa Campion. 

Pitică, dar sprintenă

Pentru că embrionii homo -
zigoţi nu sunt viabili, pisicile din rasa
Munchkin nu se pot împerechea
decât cu exemplare din alte rase.
Din încrucişarea pisicilor Munchkin
cu exemplare LaPerm a fost creată
rasa Skookums, aceste pisici având
picioare scurte şi blană creaţă, o
combinaţie apreciată de iubitorii de
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feline.
Munchkin are greutatea cu -

prinsă între 2 şi 4 kilograme şi pi-
cioarele din spate puţin mai lungi
decât membrele anterioare. Rasa
este împărţită în subcategoriile stan-
dard, cu picioare foarte scurte şi
pitice. Prin urmare, unele pisici îşi
merită din plin apelativul de Minia-
ture Cat (Pisica Miniatură) - un ex-
emplar din această rasă, Fizz Girl
(2 ani) - în foto jos -, care îi aparţine
lui Tiffani Kjeldergaard din San
Diego şi care măsura doar 15,24
centimetri, a fost consemnată în
Cartea Recordurilor ca fiind cea mai
mică pisică adultă. Având în vedere
că sunt încrucişate cu alte rase, pot
avea blana lungă sau scurtă, dar în-
totdeauna moale şi divers colorată.
Exemplarele cu blăniţă lungă au co-
zile stufoase şi franjurate, aspect
care le conferă un farmec deosebit.

Înfăţişarea pisicii pitice expri -
mă agerime, felina având ochi mari
şi un bot fin şi delicat. Are o con -
stituţie atletică şi este foarte activă.
Deşi aleargă precum un iepuraş,
prinde viteze mari. Dimensiunea pi-
cioarelor nu o deza van tajează la
alergat, din contră, îi conferă un
avantaj la schimbarea sensului la
fugă. Este o bună căţărătoare şi o
acrobată poznaşă, însă nu poate
face salturi la fel de înalte ca su -
ratele sale cu picioare lungi. 

Foarte curioase din fire şi

doritoare de escapade unde să-şi
pună în practică calităţile de vâ -
nător, pisicile pitice adoră să ex-
ploreze. 

Pot fi văzute adesea într-o
poziţie tipică „de veveriţă”, ri di -
cându-se pe lăbuţele din spate pen-
tru a observa mai bine tot ce le
înconjoară. În timp ce unele rase nu
dau confortul şi leneveala pe nimic
în lume, pisicilor Munchkin le place
să se joace şi să fie în centrul
atenţiei. Sunt cunoscute şi pentru
atracţia pentru lucruşoare mici şi
strălucitoare, pe care le colec ţio -
nează adesea în locuri mai greu ac-
cesibile. 

Speculații infirmate

Crescătorii spun despre
aceste pisici că sunt comediante
înnăscute, puse pe şotii şi pline de
haz. Pisicile pitice copilăresc mult
şi adoră zbenguiala tot restul vieţii.
Sunt prietenoase, afectuoase  şi ex-
trem de tolerante cu toanele celor
din jur, fie cu cele ale omului, fie
ale animalelor. Sunt recomandate
familiilor cu copii şi persoanelor sin-
gure. Nu au probleme de acomo -
dare, adaptându-se repede în orice
tip de locuinţă. Specialiştii susţin că
micuţele feline sunt inteligente şi
învaţă destul uşor să se supună
unor comenzi simple. 

Ţinându-se cont că nu se pot
împerechea cu membri din aceeaşi
rasă, Munchkin împrumută şi din
trăsăturile de caracter ale altor rase.
S-au făcut multe speculaţii pe sea -
ma înălţimii lor şi s-a crezut că pot
fi predispuse la afecţiuni ale co -
loanei vertebrale. Cercetările făcute
la începutul anilor ’90 au demon-
strat însă faptul că, spre deosebire
de rasa de câini Teckel cu picioare
scurte, felinele pitice nu prezintă
afecțiuni ale coloanei vertebrale sau
ale membrelor. Atenţie însă la ali -
mentaţie, pentru că exemplarele din
rasa Mun chkin au o predispoziţie
spre în grăşare. În general, pisicile
pitice sunt sănătoase şi au o spe -
ranţă de viaţă de până la 15 ani.
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Nu striveşte corole de
minuni, sub nicio for -
mă nu calcă pe cada -

vre şi nu-i fascinat de eternităţi ru-
rale. Dar dacă v-a atras atenţia titlul
înseamnă c-am început bine, iar
dacă avem cititori la fel de isteţi ca
noi şi mai au şi domiciliul în Braşov,
dilema-i minimă. Treaba poetică fi-
ind rezolvată, putem începe să deta -
liem misticismul amănuntelor. Închi -
deţi tv-urile, o să vă placă mai mult
ce urmează.

Remus îl cheamă, străjuieşte
tăcut şi consecvent terasa Alina de
pe strada menţionată-n titlu. Melo-
man din naştere, poate fi o sintag -
mă însuşită de oameni cu pretenţii
pseudoaristocratice ca să-şi justifice
timpul dormit la concerte bine co-
tate. În cazul mâţului nostru, este o
expresie bazată pe un fapt real. Asta
vă spun acum, după ce-am aflat şi
eu că a venit pe lume pe 28 febru-
arie 2011, într-o cutie cu viniluri
care-i aparţinea Alinei (şi cutia şi
vinilurile şi casa, ca să fiu sigură că
s-a înţeles). Din cinci fraţi, a fost sin-
gurul care a supravieţuit unei afec -
ţiuni congenitale neuromusculare
manifestate prin imposibilitatea de
a-şi controla muşchii. Medicul vete -
rinar nu i-a dat şanse multe. Vă zân -
du-l acum, la 2 ani şi 7 luni, trecem
peste scenariile medicale prescrise
în care n-ar fi ajuns la vârsta asta.
Remus e bine, de la sine înţeles da -
torită Alinei, care l-a îngrijit cu multă
afecţiune „ca pe un copil”, motiv
pen tru care s-a ataşat de familie ca

un tub de aracet. 
Problema de sănătate l-a tre-

cut prin trei praguri limită, cu emo -
ţiile de rigoare. Primele semne le-a
dat după perioada de înţărcare -
laptele matern îi asigura o imunitate
bună şi o burtică de purceluş blă -
nos. Schimbând alimentaţia şi cres -
când, semnala prin comportament
că nu se poate căţăra pe sca un, nu
avea vigilenţa unei pisici normale,
capul îi tremura. La un an deja era
evidentă afecţiunea lui, medicul ve -
te rinar devenise mai important de -
cât omul de la cablu şi vi taminele
din seringă l-au ajutat să îşi menţină
vitalitatea şi pofta de mâncare, în
ciuda şchiopătărilor dem ne de un ve -
te ran de război.  Acum începe faza mis -
tică, des chideţi psal mii şi mângâiaţi
pi sica: la un an şi ceva, Remus dă -
dea semne din nou de apatie, lipsa
pof tei de mâncare, motricitate scă -
zută. În ciuda antiin flamatoare lor şi
a polivitaminelor pul sate de medic
(ştim că e nasol, d-aia strân gem din
ochi când descriem faza asta),

mâţul familiei se stingea. După o
săptă mână de le targie, Ali na, întâm -
plător sau nu (în funcţie de credinţe
şi senza ţii tari) este vizitată de două
prietene price pute-ntr-ale Reiki-ului
(o che stie misti că şi complicată şi mai
mult nu ştim oricum). Ei, fraţilor, d-aci
nu ne bă găm cu interpretările (io mă
pre fac acum că-s jurnalista anco -
rată-n obiectiv) şi vă lăsăm să vă
iubiţi pisicile şi să credeţi în ce şi
cum vreţi voi. O dată aşezată palma
bioener getică asupra motanului muri-
bund este constata tă situaţia şama -
niceş te: „Alina, n-o să moa ră”... 

Jjmmaaaf, ca-ntr-o pildă mesi -
anică, mâţul o zbugheşte din culcuş
şi se-ndreaptă spre blidul cu mân-
care. De atunci este aşa cum îl ştim noi,
cei omniprezenţi pe terasa Alinei.
Adică foarte bine. De Crăciun, între
reprize de somn, plonjează-n  ză -
padă şi miaună colinde. Din alea
jazzy, de pe discurile de vinil faine
între care s-a născut. Să mai zică vreun
hommo sapiens că nu ne ale gem
unde şi cum să venim pe lume.
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Avantaje:
• primeşti acasă cele şase reviste care apar pe du-

rata a 12 luni
• taxele poştale sunt achitate de editor
• chiar dacă preţul revistei creşte pe parcursul

anu lui în care eşti abonat, preţul abonamentului ră -
mâne acelaşi

• ai certitudinea accesului la cea mai spec ta -
culoasă şi complexă revistă de profil,
sin gura care prezintă în detaliu
toate competiţiile de tip CACIB
des făşurate în România, precum
şi Euro Dog Show şi World Dog
Show

• este singura revistă
care prezintă informaţii de-
spre companioni din toate
categoriile (câini, pisici, peşti,
păsări decorative, reptile, insec -
te, animale mici) 

• ai acces la
informaţii de spe   c i -
a  litate despre nu tri -
ţie, menţinerea
să     nă  tăţii şi socia li -
zarea corectă a a -

ni malului tău de companie
• citeşti reportaje şi poveşti adevărate despre cei

mai spectaculoşi companioni, precum şi interviuri în
exclusivitate cu vedete despre animalele lor de com-
panie

• 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 e-
mail redactie@petzoom.ro nu-

mele, prenumele,
a  dre sa completă,

numărul de telefon şi
numărul documentului de pla tă

• începând cu primul
nu măr care apare după efec-

tuarea plăţii,
primeşti a ca -
să revista

PETZOOM.
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• comandă acum un ABONAMENT pe un an la 
PETZOOM - revista companionilor cu personalitate - şi plăteşti doar 53,4 lei



În weekendul 28-29 sep-
tembrie, în Plaza România
din Bucureşti, a avut loc

Expoziţia Internaţională de Pisici
Starkatz, prima de acest fel orga -
nizată într-un mall. Evenimentul a
fost extrem de aproape de a bate
recordul de participare la un con-
curs de frumuseţe felină organizat
în România (272 de exemplare), la
start fiind înscrise 260 de pisici. Or-
ganizatorul, Asociaţia Felină Cat-
Stanta (membră a Felis România),
a reuşit performanţa printr-o strate-
gie care poate fi împrumutată şi de
alţii: au atras un sponsor puternic
şi au oferit fiecărui înscris o cuşcă
pentru pisică a cărei valoare era
peste taxa de înscriere (20 eu -
ro/două zile de competiţii). În plus,
prin locul de desfăşurare şi data
aleasă, evenimentul a fost bine po -
pu larizat, fiind urmărit de aproxima-
tiv 10.000 de spectatori - e drept,
unii-n trecere, că erau la shopping,
dar cei mai mulţi au plătit 7 lei pen-
tru biletul de intrare. Printre organi-
zatori, oficiali, concurenţi şi specta-
tori, şi noi, „Petzoom” - da' noi n-am
mers doar să admirăm, ci cu treabă.
Şi desemnat pentru rezolvarea a -
cestei „probleme” am fost tocmai
eu, un alergic la pisici. M-am încu -
metat să merg fără nicio pastilă în
buzunar şi mare mi-a fost bucuria
când am văzut că o bună parte din

exemplare erau fără blană, de tip
Sfinx. Oricum, să vezi aproape 300
de mâţe la un loc e ori extaz, ori
coşmar - eu aşa mi-am închipuit ex -
perienţa asta.

Celor care n-au fost acolo...

Cum este la o expoziţie de pi -
sici?, asta e întrebarea, nu? Recep -
ţionări vizuale: un spaţiu mare în in-
teriorul mall-ului, „mobilat” cu nişte
cuşti roşii la care se holbau o mare
de oameni. În cuşti, reuşite exem-
plare de Persană, Norvegiană de
pădure, Bengaleză, Maine Coon,
British Shorthair, Exotic Shorthair,
Don Sphynx, Sacră de Birmania,
Albastră de Rusia, Siberiană, Rag-

doll, Angora, Turcească, Benga leză
etc. Dacă stăteai să caşti gura de
la intrare, habar nu aveai ce se
întâmplă acolo. Această acţiune -
de căscare a ochilor - se întâmplă
până când un expozant scoate o
pisică din cuşcă, la cererea publicu-
lui, şi încep să zumzăie aparatele
foto. Cam aşa arată o expoziţie de
pisici: multă blăniţă (sau piele, după
rasă, după port, deh) şi o atmosferă
calmă, în totală antiteză cu o ex po -
ziţie canină.

Unul dintre organizatori, Elian
Beverly (proprietar de felisă), ne-a
declarat că în competiţiile de la
mall-ul bucureştean au fost înscrise
exemplare de mare valoare, unele
aduse recent de la cele mai bune
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Francesca şi Violet, 
frumoase la mall
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Dicioto Carati Violet (sus) şi Clever Paws Francesca (jos) 



felise din lume, câştigătoare de mul-
tiple titluri mondiale. Au fost înscrişi
zeci de expozanţi din 12 ţări (Româ-
nia, Ungaria, Ucraina, Slovenia,
Italia, Serbia, Bulgaria, Rusia, Cipru,
Grecia, Cehia şi Franţa), cu sute de
pisici preţioase. Cei interesaţi de
achiziţionarea unui exemplar şi-au
putut rezerva puii, iar cei veniţi cu
intenţia de a adopta o pisică au avut
ocazia să aleagă una din cele pre -
zente în spaţiul dedicat - am aflat
de la oficiali că cinci pisici şi-au găsit
o nouă casă, lucru îmbucurător. De
asemenea, în cazul în care ai avut
o zi proastă, încărcată de stres, te
puteai relaxa mângâind o pisică în...
colţul pentru mângâiat pisici (asta
numai în cazul în care pisica res -
pectivă a avut o zi bună). Asta a fost
frumos. Urât a fost că o bună parte
din vizitatori/spectatori a insistat să

pozeze pisicile „cu blitzul”, deşi erau
rugaţi să nu o facă - e logic, se
stresează! Dar cu cât se pun la cale
mai multe concursuri, cu atât mai
mult se educă şi vizitatorii într-un
astfel de peisaj. Au fost prezente,

bineînţeles, şi multe standuri cu
hrană şi produse de îngrijire, iar cele
cu jucării au fost cele mai animate. 

Concursurile de pisici s-au ar-
bitrat pe patru categorii (grupa 1-
persane şi exotice, grupa 2 - păr
semilung, grupa 3 - păr scurt, orien -

tale şi siameze, grupa 4 - pisici de
casă şi pisici din rase recunoscute
preliminar - de ex. Singapura -, sau
încă nerecunoscute de FIFe), iar cei
mai buni ai raselor din primele trei
grupe s-au întrecut pentru titlul
suprem Best Of Best (BOB, similar
cu BIS în concursurile canine). Arbi-
trii au venit din Polonia, Cehia, Fin-
landa şi Franţa, iar premiile com-
pe tiţiilor înscrise în calendarul
Fe  de raţiei Internaţionale Feline
(FIFe) au constat în cupe, rozete şi
mâncare oferită de sponsori. 

Best of Best al primei zile a
concursului a fost Clever Paws
Francesca din rasa British Shorthair,
care provine din felisa cehului Vlas-
timil Vajnorak (proprietar: Jenia Kiri -
lova din Bulgaria), iar în cea de-a
doua zi primul loc pe podium l-a
ocupat Diciotto Carati Violet, o
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persană albastră tigrată venită din
Italia (proprietar: Elian Beverly din
Bucureşti). 

Categoria Best In Show (BIS)
Junior a fost câştigată în ambele zile
de persana albastră Giu frans Voule-
vant din Italia. În cea de-a doua zi,
Best Of Best (BOB) a fost Dicioto
Carati Violet (rasa Persană, şi ea
adusă de la o felisă din Italia de ac-
tualul proprietar, Elian Be verly).

Organizatorul principal al ex -
poziţiei internaţionale Starkatz este
asociaţia felină Cat-Stanta, înfiinţată
în anul 2005, care a planificat deja
pentru următorii doi ani evenimente
în Constanţa, Bucureşti (... în con -
secinţă, cel puţin aşa arată raţio -
namentul, de pisici tot nu voi scăpa
şi poate în felul ăsta nu o să mai
am parte de alergie la ele) şi în alte
oraşe.



Pisicile pot prezenta di -
ferite afecţiuni la nivelul
aparatului respirator, al

cavităţii bucale, la nivelul globului
ocular şi anexele acestuia sau la
nivelul tractului urinar. Cele mai
frec vente afecţiuni sunt date de
bacterii şi/sau de viruşi. Această pa-
tologie este foarte vastă şi comple -
xă, de multe ori fiind de origine
mixtă (bacteriană/virală). Durata
fiecărei boli este variabilă şi se tra-
duce prin simptomatologii variate şi
cu diferite reacţii la un tratament
special anume. 

Afecţiunile respiratorii sunt
frecvente la pisică, de multe ori fiind
afectat tractul respirator superior şi
sinusurile (dar nu numai). Se ştie
că viruşii din familia Caliciviridae -
Feline calicivirus (FCV) şi Herpesviri-
dae sunt cei mai temuţi agenţi pato-
geni care dau mari bătăi de cap pro-
prietarilor de pisici, dar şi medicilor
veterinari. Virusurile se multiplică la
nivelul ţesuturilor respiratorii şi sunt
eliminate la nivel salivar, prin se cre -
ţii respiratorii, vomă, prin urină şi
fe cale, astfel că probabilitatea ca o
pisică bolnavă să transmită virusul
este una foarte mare. Această boală
virală mai este cunoscută şi sub de-
numirea de caliciviroza virulentă
sistemică a pisicilor. 

Pisicile infectate cu virusul FIV
pot manifesta semne clinice vari-
abile, debutul bolii fiind unul acut
sau cronic. Formele latente şi sub-
clinice se pot acutiza sub influenţa

oricărui factor de stres. Simptoma-
tologia se traduce prin febră, con -
junctivită, cheratite, secreţii nazale,
strănut şi ulceraţii bucale şi diferite
forme de stomatite. 

Din cauza infecţiilor bateriene
secundare şi suprapuse pot apărea
pneumonii bacteriene. Sunt exem-
plare la care apare poliartrita, a -
ceas ta fiind mediată prin răspuns
imun. Un „factor cheie” în apariţia
bolii este considerat sistemul imu-
nitar (capacitatea de apărare a or-
ganismului). 

Susţinerea sistemului imuni-
tar poate ajuta mult la menţinerea
stării de sănătate a pisicilor. 

Stomatitele

Stomatitele pot dezvolta afec -
tarea tractului respirator superior

asociat cu febră şi lipsa apetitului.
În cazurile cronice se poate observa
şi diagnostica glo meru lo ne frita,
aceasta fiind o complicaţie datorată
depozitului imunologic complex. In-
tensitatea semnelor clinice este
dată de virulenţa tulpinii în cauză şi
depinde într-o mare măsură de răs -
punsul sistemului imunitar. Foarte
repede, chiar în cursul debutului, se
poate observa o secreţie exagerată
la nivelul nărilor şi al ochilor, ul -
ceraţii la nivelul cavităţii bucale,
starea letargică a pisicii şi nu în ul-
timul rând anorexia. Aceste semne
clinice apar în primele 72-96 de ore
de la debut, iar după acest interval
apare febra, edemul facial şi sindro-
mul disfuncţiei diferitelor organe in-
terne.

Diagnosticarea precisă a
acestei boli cu ajutorul testelor
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Protecţie împotriva afecţiunilor virale şi bacteriene



specifice este foarte dificilă, deoa -
rece seamănă foarte mult cu sem-
nele altor afecţiuni respiratorii, mai
cu seamă cu cele ale rinotraheitei
feline virale. Nu există un tratament
specific în această afecţiune - este
recomandată antibiotico-terapia
pen tru tratarea infecţiilor bacteriene
secundare. În această afecţiune
este potrivită utilizarea acelor sub -
stanţe care joacă rol de imu no -
modulatori (mai cu seamă asupra
limfocitelor T şi care sunt recoman-
date pentru a asigura suportul
imun). Având în vedere deshidra -
tarea, un aspect foarte important
este aplicarea unor perfuzii bine cal-
culate pentru a asigura reechili-
brarea hidro-electrolitică. La exem-
plarele la care se pot observa şi
semnele poliartritei, se pot utiliza
corticosteroizii, iar pentru afecţiunile
bucale complicate cu infecţii bacte-
riene secundare (date de anaerobi
de genul Prevotella şi Porphyromo -
nas) este recomandată adminis-
trarea suspensiei orale de Veraflox
(Pradofloxacină). 

Stomatitele virale sunt foarte
greu tratabile, succesul terapiei
specifice aplicate fiind variabil. Vac-
cinarea împotriva acestei boli se

poate face cu două tipuri de vacci -
nuri (cele inactivate şi cele vii ate -
nuate, dar care nu posedă virulenţa
virusului original). Imunitatea ma -
ternală transmisă pisoilor durează
în medie nouă săptămâni, după
care trebuie efectuată vacinarea
care, chiar dacă nu asigură 100%
protecţie, reduce semnificativ seve -
ri tatea bolii în caz de contact ulterior
cu virusul. Durata eficacităţii unei
vaccinări este de aproximativ trei
ani. Aplicarea măsurilor de caran -
tină, vaccinarea şi susţinerea sis-
temului imunitar prin produsele
specifice sunt cele mai plauzibile

măsuri de siguranţă în prevenirea
bolii.

Flumax

Producătorul VetPlus a con-
ceput un produs specific şi destinat
pisicilor (nevaccinate sau vacci-
nate): Flumax. Acesta se prezintă
sub forma unui dispozitiv cu ajutorul
căruia se poate doza cu maximă
precizie doza necesară pisicii. Pro-
dusul are o compoziţie foarte bine
definită, conţinând:

• L-Lizină (un aminoacid
esen  ţial necesar menţinerii sănă -
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tăţii pisicilor, dar pe care organismul
lor nu îl poate produce - lizina îm -
piedică reactivarea şi multiplicarea
anumitori viruşi). L-lizina trebuie
suplimentată din alte surse, deoa -
rece este un constituent de bază al
proteinelor, asigură o dezvoltare
corespunzătoare şi joacă un rol
esenţial în producerea carnitinei, fi-
ind o substanţă responsabilă pentru
convertirea acizilor graşi în energie
şi pentru reducerea colesterolului
din sânge. L-lizina ajută la absorbţia
calciului şi este vitală pentru pro-
ducerea colagenului, o sub stanţă
importantă pentru oase şi ţesuturile
conjunctive, incluzând pielea, ten-
donul şi cartilajul. Este necesară
pentru susţinerea bunei funcţionări
a sistemului imunitar, fiind implicată
în producerea anticorpilor. De ase -
menea, are rol important şi în bio -
sin teza hormonilor şi a enzimelor.

• Rodie. Este o sursă semni -
ficativă de vitamina C - indispen -
sabilă în procesele antioxidative -,
sursă de vitamina B, acid pan-
totenic, potasiu şi polifenoli antioxi -
danţi. Are rol de a reduce radicalii
liberi eliberaţi.

• Vitamina B3 (hidrosolubilă).
Indispensabilă pentru majoritatea
coenzimelor, intrând în structura
acestora.

• Vitamina B6. Necesară
pentru reacția enzimatică ce are ca
efect eliberarea glucozei din glico-
gen.

• Peralgonium sidoides. Uti-
lizat şi în medicina umană pentru

tratarea diferitelor afecţiuni inflama -
torii ale bronhiilor, plămânilor, fa -
ringelui şi stomacului.

• Extract de merişor. Recu -
noscut pentru efectele sale benefice
prin intermediul moleculelor de PAC
(Proantocianidine).

• Zinc. Este o componentă
structurală necesară unirii protei -
nelor ADN şi protejează membrana
celulară împotriva procesului de liză.

Flumax ajută la reducerea
pro liferării agenţilor virali, reducând
excreţia, şi luptă împotriva infecţiilor
bacteriene secundare. Este un nu-
traceutic cu o palatabilitate crescu -
tă, fiind un produs aromatizat. Este
destinat tuturor pisicilor cu pro -
bleme respiratori în cazul infecţiilor
cu Herpesvirus felin şi Calicivirusul
felin. 

De asemenea, este recoman-
dat pisicilor nevaccinate, celor vac-

cinate (vaccinul ameliorează gravi-
tatea semnelor clinice, dar nu oferă
protecţie împotriva virusurilor), pisi-
cilor care strănută, care au secreţii
nazale şi/sau oculare, ulcere corne -
ene, lipsa apetitului, celor febrile şi
cu stare de apatie.

Prin administrarea de Flumax
le creştem pisicilor apetitul şi le
oferim energie, substanţe cu efect
antioxidant, antibacterian, antiviral
şi imunostimulator. Flumax poate fi
administrat ca atare sau amestecat
cu mâncarea. 

Dozarea se face prin admin-
istrarea a două doze, de 2 ori pe zi
(2 x 3 ml la pisicile adulte şi 2 x 1,5
ml, de două ori pe zi, la pisicile ti -
nere). Dacă este necesar, doza poa -
te fi ajustată cu 3 ml per 4,5 kg
greutate corporală, de două ori pe
zi sau conform recomandării medi -
cului veterinar.



Eaustralian pur sânge,
dar fiecare naţie care-l
integrează îi spune-n alt

fel, de parcă numele său nu e atât
de important ca şi calităţile care-l
definesc ca fiind unul dintre cei mai
îndrăgiţi papagali crescuţi de împă -
timiţi. Britanicii-l numesc, nimeni
(nici măcar ei) nu ştie de ce, Papa-
galul Roşcat, Papagalul cu Târtiţă
Roşie sau Papagalul Ro şiatic, dar şi
Papagalul de Iarbă (nu „fumează”
nimic interzis, doar petrece mai
mult timp pe sol decât alte specii),
iar francezii - Peruşul cu Crupă
Roşie. Noi o să-i spunem totuşi, aşa
cum e cunoscut în România, Papa-
galul Cântător (Psephotus haemato -
notus), o denumire argu mentată
prin apelurile sale fluierate cu in-
flexiuni. E un cântăreţ, ce mai!, deşi
nu singurul din lumea papa gali -
cească, şi e printre cei mai talentaţi
(ascultă trilurile pe care le emite
atunci când stă cocoţat, ori flu -
ierăturile stridente atunci când are
de semnalat vreun inconvenient).
De altfel, datorită dimensiunilor re-
duse, preţului (70-120 de lei) şi
întreţinerii uşoare, este preferat de
crescătorii de păsări decorative
începători, fiind din ce în ce mai des

prezent în casele românilor - acesta
din urmă este şi motivul pentru care
am decis să vă spunem povestea
sa şi să vă prezentăm sfaturi şi re -
ţete privind întreţinerea şi ali men -
taţia optime.

Origine, înmulţire, 
întreţinere

Este originar din partea de
sud-vest a Australiei (cea mai dez -
voltată zonă agricolă a ţării), mai e -
xact din arealul cuprins între râurile
Murray şi Darling, unde trăieşte în
păşuni deschise, câmpii împădurite,
precum şi de-a lungul cursurilor de
apă. În libertate are viaţă grea, simi -
lar cu a „maidanezilor” de la noi, fi-
ind considerat de agricultori un
duşman al culturilor - în plus, „lo cu -
ind” în zone circulate (parcuri, gră -
dini etc.) este adesea lovit sau căl -
cat de autoturisme ori ucis de
a ni malele domestice, în special de
pisici. 

Deşi sunt vechi locuitori ai in-
sulei-continent, primele consemnări
privind această specie au fost fă -
cute abia în anul 1838. Este un pa-
pagal sedentar de talie medie (la
maturitate atinge înălţimea de 28
de centimetri şi greutatea de 70 de

grame - femelele sunt mai mici şi
mai uşoare), mono gam (rămâne pe
viaţă cu perechea sa, specia „ne -
des coperind” divor ţurile sau aven-
turile extraconjugale), însă în cap-
tivitate îşi găseşte pe rechea greu
(dacă masculul nu agreează femela
propusă de stăpân, o agresează,
aşa că aceas ta trebuie separată de
urgenţă). Sexele sunt uşor de deo -
sebit: fe mela nu prezintă penaj ro -
şu, acesta fiind predominant de
nuanţă măsliniu-palid, masculul fi-
ind mai colorat (verde, galben pe
piept, albastru la aripi şi roşu pe
spate).

Foarte apreciate de crescători
sunt şi mutaţiile de culoare (sunt
cunoscute aproximativ 30), cele mai
frecvente (pentru că sunt şi cele mai
solicitate) sunt Lutino (penaj pre-
dominant galben, cu picioare roz şi
ochi roşii), scorţişoară (penaj pre-
dominant galben-maroniu, aripi
maro, crupă roşie, ochi de nuanţă
maro închis - la naştere aceştia sunt
roşii), albastru, Opalin şi Argintiu.

Reproducerea este clasică
(condiţiile fiind simplu de creat şi în
captivitate): femela pregăteşte cui -
bul (în libertate acesta fiind, de
regulă, o scorbură într-un eucalipt -
în captivitate se poate folosi un cuib
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artizanal), tapetându-l cu rumeguş.
Depune şase ouă (un ou la două
zile - în februarie-mai şi iunie-iulie
sunt perioadele de înmulţire), pe
care le cloceşte timp de 20 de zile -
în acest timp, masculul, ca un ade -
vărat cavaler, îi aduce hrana nece -
sară. Ajung la maturitate sexuală la
vârsta de un an, dar se recomandă
ca înmulţirea să nu fie făcută mai
devreme de 2 ani. Puii părăsesc
cuibul la o lună de la naştere, iar la
vârsta de o lună şi jumătate este
bine să fie separaţi de părinţi. Cu o
întreţinere adecvată, trăiesc 15-25
de ani. În captivitate se recomandă
să fie ţinut, dacă nu aveţi posibilita -
tea unei voliere generoase, într-o
cuş că cu dimensiuni minime de 1
m x 0,6 m x 0,6 m, dotată cu stin -
ghii, rezervoare de apă (mai mari,
le place să se scalde) şi de seminţe.
„Anco raţi” în colivie şi un os de se -
pia, pentru ca papagalul să-şi poată
ascuţi ghearele şi ciocul.

Dieta

Papagalul Cântător nu este
un mofturos, consumă cu plăcere
seminţe de mei, cânepă, floarea
soarelui, brad, iarbă (puteţi folosi şi
amestecuri), ovăz, fructe (măr, pară,
caisă, piersică, ananas), zarzavat
proaspăt (morcovi, salată, andive,
spanac, broccoli, sfeclă, napi, ardei
gras, varză de Bruxelles, roşii, vi ne -
te, fasole, mazăre), răcuină (Galium

rotundifolium - cunoscută şi sub de-
numirea populară de sânziană sau
Floarea Sfântului Ion), frunză de
păpădie şi pesmet (de două ori pe

săptămână). Unii crescători mai
folosesc în dieta Papagalului Cân -
tător ou fiert foarte tare, orez fiert,
seminţe germinate. 

Atenţie!, nu fa ceţi greşeala să
abuzaţi de seminţe (una-două lin -
guriţe pe zi sunt suficiente), în stare
naturală doar un sfert din cantitatea
lor de hrană o constituie seminţele,
în rest mănâncă verdea ţă, fructe,
flori şi nevertebrate mici. În con-
cluzie, oferiţi-le o alimentaţie variată
sau apelaţi la hrana din magazinele
de specialitate, acele mixuri care
conţin vitaminele necesare. 

De asemenea, nu omiteţi apa
proas pătă la discreţie (trebuie
schimbată zilnic) şi ţineţi cont că
aceste păsări, în captivitate, sunt
predispuse la obezitate - evitaţi să
le îngrăşaţi pentru a arăta „să -
nătoase”, totuşi nu sunt suine, ci
păsări decorative.
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YELLOWTAIL DAMSELFISH

de Cătălin Vischi
catalin.vischi@petzoom.ro

Domnişoara cu trenă galbenă



Ca şi cum o persoană de
sex masculin s-ar numi
Maria, fără niciun argu-

ment de natură sexuală, aşa e şi cu
acest superb peşte marin. Are o de-
numire 100% feminină: Domnişoara
cu Coadă Galbenă (Chrysiptera pa -
rasema) - acvariştii vorbitori de
limba engleză-i spun în multe feluri
(Domnişoara Albastră cu Coadă
Galbenă, Domnişoara Albastră, De-
moazela cu Coadă Galbenă, Dom -
nişoara Limandă, sau Diavolul Al-
bastru), însă Yellowtail Damselfish
(Domnişoara cu Coadă Galbenă)
este cea mai comună denumire,
aşa că aceasta o vom folosi în con-
tinuare. Probabil o să consideraţi că
e ciudat ca unui mascul înflăcărat
şi dornic de-mperechere să i se
spună, de exemplu, „Bună, Dom ni -
şoară”, dar vă propun să nu con t i -
nuăm acest exerciţiu de imaginaţie
pentru a nu stârni comentarii ce nu
au nimic în comun cu această biju-
terie albastră brăzdată de un galben
electrizant, o combinaţie cromatică
uimitoare în contextul unui peisaj
dominat de corali şi pietre vii - forma
şi culorile îi determină pe unii să-l
confunde cu Domnişoara Azur
(Chrysiptera hemicyanea). Estetica,
temperamentul şi gradul redus de
dificultate în privinţa creșterii în cap-
tivitate au făcut ca Chrysiptera pa -
rasema să fie preferată atât de
începători, cât şi să fie păstrată în

multe dintre acvariile profesio -
niştilor.

Deşi prima descriere a sa e
tocmai din anul 1839 (biologul en-
glez William John Swainson), „na -
şul” său este considerat zoologul
american Henry Weed Fowler, care
în 1918 a publicat în periodicul
Academiei de Ştiinţe Naturale din
Philadelphia (SUA) articolul „Noi şi
puţin cunoscuţi peşti din insulele
Filipine” - denumirea sa ştiinţifică i-a fost
inspirată de alăturarea a două cu-
vinte greceşti: „chrysos” - auriu - şi
„pteron” - aripă.

Originar din reciful Indo-Pa-
cific (Papua Noua Guinee, Filipine,
Insulele Ryukyu, Insulele Solomon,
Pacificul de Sud), acest peşte atinge
la maturitate aproximativ 7 cm. Este
considerat un peşte semi-agresiv
(ignoră alţi peşti, nevertebrate sau
corali, dar poate deveni teritorial cu
peşti din aceeaşi specie sau de di-
mensiuni similare - se recomandă
popularea acvariului cu un grup re-
dus, de trei-şapte exemplare de
Chrysiptera parasema (raport mas-
culi-femele: 2 la 3). „Domnişoara cu
trenă galbenă” se poate înmulţi în
captivitate. Ritualul de împerechere
are loc, de obicei, dimineaţa -
femela depune icrele (câteva sute),
apoi este îndepărtată de mascul,
care asigură paza acestora, de-
venind violent în acea perioadă.
Ecloziunea are loc în şapte zile, puii

ajungând la coloritul standard şi di-
mensiuni acceptabile în ceva mai
mult de o lună (în acest timp, evitaţi
hrănirea peştilor cu saramură de
creveţi).

Este uşor de întreţinut într-un
acvariu de recif în care parametrii
apei se încadrează în limitele: tem-
peratura: 24°Celsius - 26°Celsius,
pH: 8,1-8,4, salinitate: 1.020-1.030.
Acvariul trebuie să aibă capacitatea
de minimum 100 de litri şi să aibă
construite ascunzişuri. 

Este omnivor, trebuie hrănit
de trei ori pe zi cu creveţi mysis, ci-
clopi, fulgi, alge, zooplancton, Arte -
mia, Spirulina, pelete, hrană conge -
lată şi proaspătă  - nu face nazuri.
În condiţiile unei îngrijiri adecvate,
durata de viaţă în captivitate este
estimată la 4-6 ani.

Poate este inutil, dar totuşi:
nu folosiţi acest peşte (şi nici alţi
peşti) la ciclarea („curăţarea”) ac-
variului, sacrificându-i - este o cruzi -
me şi, dacă mai trebuie vreun argu-
ment, există alte modalităţi de
ciclare. Şi acum ceva despre preţ,
in formaţie de interes pentru cei con -
vinşi să-şi achiziţioneze câteva e -
xemplare. În România, preţul unui
exemplar este, desigur, ca vremea:
diferă în funcţie de zonă. Îl puteţi
gă si la 23 lei, 33 lei, 99 lei, însă
pre ţul corect este de maximum 25
lei (practic, la pet-shop-urile din ţă -
rile UE media este de 4 euro). 
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Pitonul Verde de Copac
(Morelia viridis) consti-
tuie o provocare pentru

crescătorii de reptile, chiar şi pentru
cei mai experimentaţi, fiind un ani-
mal extrem de pretenţios în captivi-
tate. 

Un tânăr băimărean, Ovidiu
O şan, şi-a propus nu doar să creas -
că astfel de exemplare extrem de
atrăgătoare, dar şi să încerce să le
înmulţească. „Pasiunea pentru Mo -
relia viridis a apărut odată cu pri -
mele reptile pe care le-am achi -
ziţionat, dar lipsa de experienţă m-a
oprit să îmi cupăr un animal scump
şi greu de întreţinut. Prieteni cu
ştate vechi în teraristică m-au sfătuit
să îmi fac ucenicia cu animale ief-
tine, comune şi uşor de întreţinut,
le-am ascultat sfatul, bine am făcut
şi acum dau şi eu acelaşi sfat tineri -
lor pasionaţi de animale care vor să
crească acasă reptile”, a declarat
Ovidiu Oşan, care şi-a achiziţionat
primul Piton Verde de Copac doar
după ce a fost admis la facultatea
de medicină veterinară. 

„Oportunitatea de a lucra cu
medici specialişti în caz de pro -
bleme de sănătate a şerpilor m-a
încurajat să demarez un plan mai
vechi, acela de a creşte şi înmulţi
ani  male mai pretenţioase. Ţin legă -
tura cu crescători de reptile din toa -
tă Europa, iar primul şerpişor verde
a sosit la mine din Cehia, de unde
voi mai achiziţiona şi alţii. După un
an şi jumătate, timp în care am avut
succes cu creşterea primului More-

lia, i-am cumpărat pereche, via Sue-
dia, un animal de aceeaşi vârstă cu
al meu, urmând ca în maximum un
an cei doi să fie maturi sexual şi să-i pot
pune împreună pentru împerechere.
Această specie prezintă un polimor-
fism cromatic accentuat, respectiv
puii sunt galbeni, iar adulţii verzi.
Tocmai datorită acestui lucru mi-am
cumpărat un al treilea pui de piton,
o nostalgie, poate ciudată, de a
avea un pui de şarpe galben, măcar
pentru o vreme. Achiziţionarea aces-
tui ultim pui este şi o provocare.
Este un animal cu probleme, re-
spectiv nu se hrăneşte singur,
alimentaţia fiind adminis trată forţat.
Sper să îl aduc la starea naturală
prin crearea unor condiţii cât mai
apropiate de cele naturale, umidi-
tate, temperatură, decorarea terar-
iului cu multe crengi şi frunze şi, un
lucru foarte important, intimitate”,
a explicat tânărul băimărean.

„Filonul”

Aria de răspândire a speciei
Morelia viridis cuprinde mai multe
insule din Arhipelagul Indonezian,
pe fiecare insulă trăind o anumită
varietate a acestei specii, numele
insulei dând şi numele varietăţii.
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PITON VERDE DE COPAC

de Daniel Purcaru
daniel.purcaru@petzoom.ro

Monstrul verde din terariu 
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Pentru un ochi neavizat, deter-
minarea unei anumite varietăţi este
extrem de dificilă, diferenţierea
făcându-se pe aspecte morfologice
aparent minore, cum ar fi tonalităţi
ale culorii verzi combinate cu zone
restrânse de alte culori dispuse con-
form unui tipar specific, numărul
solzilor supralabiali, dimensiunea
solzului nazal, dispunerea culorii ne-
gre pe vârful cozii şi, nu în ultimul
rând, dimensiunea şarpelui şi tem-
peramentul.

„Pitonii mei fac parte din va-
rietatea Aru, cea mai comună şi mai
ieftină varietate a speciei Morelia
viridis. Puii pe care-i voi obţine vor
fi vânduţi crescătorilor din afara
ţării, sau schimbaţi cu alţi pui de
Piton Verde de Copac, dar din altă
varietate de culoare. În timp, vreau
să am mai multe varietăţi ale aces-
tei specii şi voi acţiona ca şi până
acum, uşor, prin achiziţionarea unei
perechi sau două”, a spus Ovidiu
Oşan, expunându-şi planul de
crescător.

În captivitate

Morelia viridis este o specie
cu pretenţii în captivitate. Sunt şerpi
sensibili la orice variaţie de umidi-
tate şi temperatură. Terariul trebuie
prevăzut cu crengi dispuse pe mai
multe etaje, zona de jos fiind umedă
şi rece, la mijloc echilibrat ca
temperatură şi umiditate, iar partea

superioară mai caldă şi mai uscată.
Este important ca animalul să poată
ajunge uşor la hrana care este
administrată pe sol. La maturitate,
un Piton Verde de Copac, care poate
atinge 1,8-2 metri în lungime, tre-
buie să aibă un terariu foarte bine
aerisit, în formă de cub cu laturile
de cel puţin 60 centimetri. Este
obligatoriu să aibă un vas de apă
generos, care reprezintă mai mult
sursă de umiditate decât sursă de
apă potabilă (necesită o umiditate
relativ mare, 60-80%, precum şi o
fluctuaţie mică de temperatură:
26,5-29,5 grade Celsius). 

Apa de băut se administrează
prin stropirea animalului de două
sau trei ori pe zi, iar şarpele bea

apa care se strânge între pliurile
corpului formate prin încolăcire.
Datorită activităţii scăzute a şerpilor,
hrana nu trebuie să depăşească 10
procente din greutatea corporală a
animalului şi se administrează o
dată pe săptămână în cazul puilor
şi o dată la două săptămâni în cazul
adulţilor - acest şarpe e unul neveni-
nos, dar înzestrat cu colţi lungi,
curbaţi pe spate, cu care străpunge
blana mamiferelor de dimensiuni
reduse şi solzii reptilelor mici, aces-
tea alcătuind principala sa sursă de
hrană. Deşi trăiesc în copaci şi unii
susţin că se hrănesc „în principal
cu păsări”, Karl H. Switak, care a
efectuat o laborioasă muncă de
teren pentru a determina cu ce se
hrăneşte acest şarpe, şi care a exa -
mi nat conţinutul stomacului a mai
mult de 1.000 de exemplare, nu a
găsit nicio urmă de pasăre.

În ceea ce priveşte înmulţirea,
Pitonul Verde de Copac trebuie să
beneficieze de condiţii cât mai
asemănătoare sezonului ploios din
habitatul lui natural. Aceasta implică
scăderea treptată a temperaturii cu
2-3 grade Celsius şi creşterea
umidităţii cu 10-20 de procente,
asociate cu absenţa mâncării. La
scurt timp de la crearea condiţiilor
de mediu, masculul se introduce în
terariul femelei şi se lasă animalele
cât mai liniştite, eventual într-o
cameră în care nu intră mulţi oa-
meni.
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În România, până de cu -
rând, Sugar Glider (Petau-
rus breviceps) a jucat rolul

de necunoscută învăluită de mister,
reprezentând încă un animal exotic
destul de rar. Deşi reproducerea
„ve veriţelor zburătoare”, cum sunt
ele numite, este facilă în captivitate,
majoritatea exemplarelor de la noi
sunt aduse din import. Denumirea
de veveriţă este însă incorect a -
tribuită, ea fiind înrudită de fapt cu
oposumii, wombatul sau koala, toţi
membri ai ordinului Diprotodontia.
Şi dacă veveriţa mea nu e veveriţă,
atunci o vom numi, corect, Sugar
Glider, şi vom continua po vestea
acestor creaturi deosebite.

Particularităţi

Sugar Glider este un mamifer
micuţ (12-18 cm, cu lungimea cozii
de 15-22 cm), nocturn, ce provine
din Australia, Noua Guinee, Arhipe -
lagul Bismark. Este un marsupial de
mici dimensiuni, având o carac te -
ristică distinctivă: prezenţa panta -

giului (membrană ce se întinde de-
a lungul corpului, acoperită cu bla -
nă, care îi permite planarea). La o
scurtă analiză a Sugar-ului, veţi con-
stata că pantagiul uneşte membrele
anterioare şi cele posterioare. Coa -
da este semi-prehensilă, nepu tând
să susţină întreaga greutate a cor-
pului, şi din această cauză nu este
indicată ridicarea animalului de
coadă, fapt care poate duce la apa -
riţia fracturilor sau a dislocării de
vertebre. 

Prezintă câte cinci degete la
fiecare membre, dotate cu gheare
neretractile - de asemenea, aceste
animăluţe au amprente digitale
unice! Dacă vorbim de un Sugar
Glider mascul, vom constata că ime-
diat sub scrot îşi face simtiţă pre -
zenţa cloaca, similar altor marsupi-
ale şi monotremelor. Dantura este
alcătuită din 40 de dinţi care nu
prezintă o creştere continuă, ceea
ce este foarte bine, căci nu necesită
o pilire/scurtare.

Dacă sunteţi proaspăt pose -
sori de Sugar Glider şi nu ştiţi care

este mascul şi care este femelă, vă
voi ajuta să-i identificaţi. Masculii
pot fi recunoscuţi cu uşurinţă după
pata prezentă pe frunte. Aceasta
apare ca o zonă de piele fără blană,
ovală, cu localizare la nivelul glan-
delor olfactive principale.

Ochii sunt proeminenţi, de cu-
loare închisă, prezentând stratul
tapetum lucidum, caracteristic ma -
miferelor nocturne.

Dietă

Asigurarea unei diete adec-
vate exemplarelor crescute în cap-
tivitate reprezintă un factor major
pentru bunăstarea acestor marsu-
piale. Hrana administrată trebuie să
fie proaspătă şi să includă zilnic o
sursă de proteină, fructe dulci (pere,
struguri, mango etc.) şi legume. O
dietă incorectă are consecinţe ne-
faste asupra acestor animale, con-
ducând la apariţia unor afecţiuni
precum obezitate/cahexie, diaree
cronică, deshidratare, dezechilibre
minerale.
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SUGAR GLIDER 

de Miruna Chiriac
miruna.chiriac@petzoom.ro

Dulcea zburătoare cu... blană
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Frecvent întâlnită este hipo -
calcemia (raportul Ca/P este, în
mod normal, 2:1). Această afecţiune
este cunoscută şi ca HLP - Hind Leg
Paralysis, manifestată prin imposi-
bilitatea mişcării membrelor poste-
rioare.

Sănătate

O trăsătură comportamentală
o reprezintă mascarea stărilor de
boală, prin menţinerea unui com-
portament normal în ciuda unor
stări patologice (durere, inflamaţie,
hipertermie etc.). Această particu-
laritate face dificilă diagnosticarea
timpurie a multor afecţiuni, deoa -
rece simptomatologia este exprima -
tă de abia în momentul înrăutăţirii
accentuate a stării generale. Din
această cauză, examenele clinice
generale regulate sunt o necesitate
absolută.

În general, patologia „veve -
riţelor zburătoare” are la bază dieta
neadecvată, suprapopularea cuş tilor,
manipularea incorectă care are loc
din cauza neglijării sau nein formării
propietarului şi - factor prin ci pal -
mascarea simptomelor de boală.

Deşi cu greu îţi dai seama că
Sugar Glider-ul tău nu se simte bine,
letargia, pierderea sau creşterea în
greutate nejustificată, modificarea
apetitului, temperaturii corporale,
urechile îndreptate în jos şi deshi -
dratarea ar fi principalele semne

care îţi dau de gol companionul şi
te determină pe tine să faceţi o
vizită medicului veterinar.

Dacă o să vă treziţi într-o di -
mineaţă şi o să vă vedeţi veveriţa
cu membrele posterioare imobili -
zate să nu presupuneţi din start că
are paralizia membrului posterior
(HLP). Acest simptom poate apărea,
în afară de cazul HLP-ului, în ma-
joritatea traumelor la nivelul mem-
brelor sau chiar în cazul infestării
parazitare interne. Astfel, diagnos-
ticul diferenţial între aceste afecţiuni
este absolut necesar.

În cazul veveriţelor zbură -
toare, deshidratarea reprezintă un
simptom sau o consecinţă secun -
dară unei afecţiuni preexistente.
Cauzele frecvente ale deshidratării
sunt: infestare cu ecto/endo para -
ziţi; HLP; infecţii bacteriene/virale;
luxaţii, fracturi; insuficienţă renală;

supraîncălzire.
Adesea, toaletarea excesivă

este pusă pe seama stresului, fără
o investigare medicală amănunţită
a acestui comportament. Animalul
va prezenta un comportament mo -

di ficat, concentrat pe linge rea / pe -
rierea capului şi a cozii - astfel vor
apărea zone cu blana rară, dar fără
iritaţie la nivelul tegumentului. În
aceste situaţii este necesară obţi -
ne rea unei anamneze exacte:
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• Dacă sunteţi o persoană socia-
bilă, Sugar Glider este companionul
vostru perfect. Este extrem de so-
ciabil, dar, atenţie!, din această

cauză exemplarele din captivitate
cazate singure în cuşti manifestă

adesea stări de depresie, care
ajung până la automutilare, prin
roaderea membrelor sau a cozii.



schimbări de mediu survenite re-
cent (cum ar fi mutarea în altă lo -
cuinţă); modificări ale comporta-
mentului, inclusiv apetit/joacă;
introduceri recente ale unor alte ex-
emplare în aceeaşi cuşcă; sunete
care pot însoţi urinarea/defecarea
(sunete asemănătoare şuieratului,
emise în timpul urinării sau al de -
fecării, sunt asociate cu infecţii ale
tractului urinar sau constipaţii); e -
xamene paraclinice (examen clinic
general; examen coproparazito-
logic). „Veveriţele zburătoare” sunt
animale foarte sensibile la factorii
de stres, iar durerea, în cazul aces-
tei specii, conduce în marea majori-
tate a cazurilor la automutilare. Sub
ac ţiunea stimulului dureros, ani-
malele vor roade zona afectată,
ceea ce va conduce la amplificarea
durerii, deci vor fi stimulaţi să con-
tinue, să roadă compulsiv acea
zonă. Este un cerc vicios ce es -
caladează rapid, conducând la
moar tea animalului, în absenţa
inter ven ţiei medicale.

Fiind o specie care posedă un
metabolism intens, chiar foarte, re -
gulile generale preoperatorii nu se
aplică deloc la ele. Încetarea admi -
nistrării de hrană/apă înaintea
intervenţiei chirurgicale nu este
oportună, deoarece scăderea gli -
cemiei conduce la apariţia convul-
siilor. 

Monitorizarea post-operatorie
este absolut necesară, deoarece
imediat după trezire, glider-ii vor în-
cepe să roadă absolut orice vor găsi
în apropiere (stimulaţi de durere),

inclusiv propriile membre. Se va în-
cepe administrarea medicaţiei an-
tialgice, concomitent cu montarea
unui guler dur, adaptat ca mărime.
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Despre Sugar Glider
• Frecvenţa cardiacă: 200-300
bpm;
• Frecvenţa respiratorie: 16-40
respiraţii / minut;
• Temperatura corporală: 32-33°
C (temperatura poate scădea pâ -
nă la 10.4-19.6° C în timpul hiber-
nării);
• Maturitatea sexuală este atinsă
după 6-8 luni;
• Durata ciclului estral: 29 zile;
• Femela naşte unu-doi, adăpos-
tiţi în marsupiu până la vârsta de
70 zile;
• Înţărcarea are loc la 110-120
zile;
• Durata medie de viaţă (în capti-
vitate): 10-15 ani.



Povestea vulpiţei Roxy a
început în urmă cu 13
ani, atunci când un ac-

tivist al unei organizaţii locale de
protecţia animalelor din Nunean-
town (Marea Britanie) a găsit o
vulpe rănită în vârstă de aproximativ
trei luni. Aceasta era aproape spân -
zurată în podul unui localnic, după
ce se încurcase în nişte sfori cu care
era legată de o balustradă metalică.
A urmat o lungă perioadă de trata-
ment şi reabilitare la Warwickshire
Wildlife Sanctuary (un spital-sana-
toriu pentru animale săl batice), timp
în care Foxy, aşa cum a fost bo te -
zată vulpiţa, a uimit pe toată lumea.
Comportamentul acesteia era bizar:
părea foarte obişnuită cu oamenii
şi, din această cauză, s-a decis că
eliberarea ei în sălbăticie constituia
un risc. Însă, după un timp, s-a pe-
trecut din nou ceva neaşteptat, Roxy
începând să se comporte ca un...
câine! De aceea, îngrijitorii ei au de-
cis să-i ofere vulpii viaţa care o face
fericită. Astăzi, ea are propria căsuţă
de lemn, ca oricare câine adevărat,
se joacă cu jucăriile pentru căţei,
roade oase şi merge în lesă la plim-
bare. De asemenea, îi place foarte
mult compania celorlalţi câini. 

Comportamentul lui Roxy este
foarte ciudat, pentru că, deşi în re-
spectivul centru mai sunt „inter-
nate” încă şase vulpi, cel mai nou

locatar nu pare foarte încântat de
compania lor. Mai curând preferă
să se joace cu un... Teckel. 

Geoff Grewcock, care con-
duce Warwickshire Wildlife Sanctu-
ary, a declarat că a găsit-o pe Roxy
într-o stare deplorabilă. „Era destul
de anemică şi, evident, bolnavă, dar
era foarte obişnuită cu oamenii.
Probabil că a fost crescută de
cineva de când era pui, a încercat
să o dreseze, iar apoi, cine ştie din
ce cauză, a abandonat-o. Noi am
îngrijit-o, i-am redat sănătatea, dar
nu aveam cum să o eliberăm în
sălbăticie, căci nu mai avea cum să
se adapteze, aşa că ne-am hotărât
să o păstrăm la centrul nostru. Ast-
fel, sanatoriul a devenit casa ei. Apoi
am constatat că se comportă mai

mult ca un câine decât ca o vulpe.
Se şi înţelege foarte bine cu toţi
câinii din centru, cu care se joacă,
iese la plimbare şi le foloseşte
jucăriile - preferatul ei e un sul făcut
dintr-un ziar. Dar, mai presus de
orice, Roxy iubeşte să stea în com-
pania oamenilor, iar aceştia o răs -
faţă ca pe o adevărată prinţesă”, a
precizat Grewcock. Vulpea a primit
toate vaccinurile necesare, a fost
sterilizată şi este prezentată la
evenimentele prin care fundaţia
britanică încearcă să strângă fon-
duri financiare pentru continuarea
activităţii de salvare a animalelor.
Fiind atât de blândă, Roxy a fost
deja folosită în câteva producţii cine -
matografice şi a fost prezentată în
emisiuni de televiziune. 
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Sălicea este o comună
din Cluj, la marginea
Făgetului, o pădure mi -

rifică, unde în perioada 30 august -
1 septembrie s-a desfăşurat a treia

ediţie a Cupei „Napoca Sport Hor se”,
concurs naţional de sărituri peste
obstacole organizat de clubul de
echitaţie Napoca Sport Horse la
care s-au înscris zeci de concurenţi
din toată ţara. Alin Horge, organiza-
torul evenimentului, care s-a de-
clarat foarte încântat de numerosul

public prezent, a precizat că în con-
curs au fost înscrişi 48 de cai. Ma ne -
jul din Sălicea este compus dintr-un
teren de antrenament acoperit de
840 de metri pătraţi, plus un teren
de concurs exterior de 2.200 de
metri pătraţi şi 20 de boxe pentru
cai aflate la cele mai înalte stan-
darde europene, vestiare, birouri,
sală de recepţie şi parcare. 

Vremea a păstrat din razele
de soare ale verii, astfel încât cei
prezenţi s-au bucurat de un sfârşit
de săptămână cu aer proaspăt şi
desfătare de priviri. „Nu ştiu prea
multe despre astfel de concursuri de
sărituri, nu am mai fost niciodată
prezentă la unul, dar mi-a făcut
enormă plăcere să fiu acum aici. Nu
degeaba i se spune calului cel mai
nobil animal! Pe de altă parte, m-am
bucurat să văd şi atâţia câini. Pare-
mi-se că există o legătură strânsă în-
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tre câine şi cal”, a spus una dintre
spectatoarele prezente la Sălicea. 

Marii câştigători ai evenimen-
tului au venit tocmai din Miercurea
Ciuc, echipa fiind formată din calul
Vidam şi Ferencz Katalin, o echipă
închegată de peste trei ani, care a
participat deja la numeroase şi im-
portante competiţii de acest gen.
Campioana e convinsă că încrede -
rea reciprocă este factorul primor-
dial care conduce spre succes. „Nu
am crezut că o să avem rezultate

atât de bune, dar calul acesta îmi
este cel mai drag şi cred că mi-a
dat acum înapoi toată dragostea pe
care am investit-o în el”, a declarat
Ferencz. Cea mai tânără parti ci pan -
tă, Ema Borz (15 ani), şi calul Pulsar
au reuşit să urce pe podium, deşi
echipa s-a format doar de un an.

În 1 septembrie, o surpriză
plăcută pentru participanţi: timp de
o oră a avut loc o prezentare de rase
canine, intercalată în programul de
sărituri peste obstacole. Prezenta-

torul, neurochirurgul Horaţiu Stan
din Cluj, proprietar al unui admirabil
exemplar canin din rasa Ciobănesc
Românesc Carpatin, a încurajat
prezenţa a cât mai multe rase. Nu
a fost un concurs chinologic, deşi
exemplarele prezente au fost dem -
ne de a fi campioane, măcar pentru
curajul, energia şi frumuse ţea de
care au dat dovadă. Cel mai aplau-
dat a fost un exemplar de Fox Terrier
cu păr sârmos care avea un picioruş
bandajat. 
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Unele proverbe sau „zi -
ceri de demult” au a -
juns să ţină loc de cer -

cetări ştiinţifice. De aceea, am ales
să analizăm acum 15 mituri şi să le
explicăm. Evident, fac referire la ani -
malele de companie, cum altfel?

Mitul nr. 1: Pisicile cad întot-
deauna în picioare.

Realitatea: Ar fi minunat dacă
lucrurile ar sta chiar aşa. Din pă -
cate, acest lucru nu este adevărat.
Există nenumărate cazuri de pisici
care, din diferite motive, au căzut
de la fereastra apartamentelor sau
de pe balustrada unui balcon şi, nu
de puţine ori, un astfel de accident
s-a dovedit fatal.

Mitul nr. 2: Dacă are nasul
rece şi umed, asta e o dovadă a
stării de sănătate a câinelui meu.

Realitatea: Temperatura na-
sului câinelui tău este, de cele mai
multe ori, un indicator al tempera-
turii din mediul ambiant. Starea de
sănătate sau de boală a câinelui
tău este indicată de cu totul alte
semne, cum ar fi letargia, pierderea
poftei de mâncare, tuse, vărsături,
diaree, alte semne de suferinţă. 

Mitul nr. 3: Laptele nu trebuie
să lipsească din alimentaţia pisi-
cilor.

Realitatea: Cu toate că fie -
care dintre noi păstrăm undeva în
memorie imaginea unei pisicuţe ce
lipăie voioasă laptele dintr-un cas-
tron, e bine ca aceasta să nu se
transforme în realitate. S-a stabilit
ştiinţific că un procent foarte mare
dintre pisici suferă de intoleranţă la
lactoză, astfel încât ingerarea unei

mari cantităţi de lapte poate duce
la un episod sever de diaree care
poate avea, de multe ori, urmări
foarte grave.

Mitul nr. 4: Resturile de la
masă nu sunt bune pentru câini.

Realitatea: Acest mit îşi
datorează mult din popularitatea sa
producătorilor de mâncare pentru
animale, iar motivele acestora sunt
uşor de bănuit. În realitate, majori-
tatea alimentelor care sunt bune
pentru noi sunt bune şi pentru
animăluţul nostru. Trebuie să avem
totuşi în vedere că există anumite
ingrediente total contraindicate în
alimentaţia câinilor: ceapa (care
consumată în cantităţi mari poate
duce la decesul animalului), cioco-

lata (conţine cofeină, iar câinele
devine agitat), dulciurile (diabet),
oasele de porc sau pui (se sparg în
cioturi ascuţite, produc dermatite şi
constipaţii), excesul de condimente
(pot irita mucoasa stomacală) etc.

Mitul nr. 5: Este în regulă să
te lingă câinele tău.

Realitatea: E suficient să vă
amintiţi întâlnirea pe care câinele
dumneavoastră tocmai a avut-o în
parc cu un alt câine şi locul pe unde
a „umblat” botul şi limba lui. Sin-
gura modalitate de a menţine cu -
rată gura câinelui este spălatul pe
dinţi. Dar nu uitaţi că nu trebuie
folosită pasta de dinţi pentru uz
uman, care ar putea conţine o sub -
stanţă ce provoacă o scădere
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abruptă a nivelului zahărului în
sânge, ducând la hipoglicemie şi
chiar la decesul animalului.

Mitul nr. 6: Periatul ajută
blana animalului.

Realitatea: Mitul e parţial real,
căci o blană curată şi îngrijită este
şi o blană sănătoasă. Problemele
apar când se exagerează cu peri-
ajul, acest lucru putând duce la de-
teriorarea structurii pielii şi a firelor
de păr.

Mitul nr. 7: Când muşcă, unui
Pitbull i se încleştează maxilarul. 

Realitatea: Specialiştii sunt
foarte fermi în această privinţă: o
astfel de capacitate nu există, in-
diferent de rasa câinelui. Cu alte cu-
vinte, nici vorbă să existe un meca -
nism prin care fălcile unui Pitbull
sau ale unui Bulldog să se blocheze
în timpul unei muş cături.  

Mitul nr. 8: Câinii nu trebuie
să facă baie prea des, pentru a nu
li se usca pielea.

Realitatea: În principiu, frec -
venţa băii depinde de mai mulţi fac-
tori, inclusiv factori legaţi de pielea
specifică fiecărei rase în parte, ca -
racteristicile de blană, starea de
sănătate a animalului, precum şi
tipul de şampon folosit. 

Mitul nr. 9: Câinii sunt dal -
tonişti.

Realitatea: Câinii pot distinge
culorile, la fel ca oamenii, numai că

nu deosebesc atât de bine
nuanţele. Mult mai
corect ar fi să
spunem că pentru
câini, realitatea
are culorile albas-
tru, verde, galben
şi nuanţe de
gri.

Mitul nr.
10: Fiecare an
din viaţa u nui
câine este echiva-
lentul a şapte ani
umani.

R e a l i t a t e a :
Cercetări recente au
dovedit că acest calcul
este unul mult prea sim-
plist. În realitate, mitul a apărut
dintr-un calcul simplu şi anume
împărţirea duratei medii de viaţă a
unui om la durata medie de viaţă a
unui câine. Lucrurile sunt însă cu
mult mai complexe, căci perioadele
de maturizare sunt cu totul altele.

Mitul nr. 11: Pisicile pot vedea
în întuneric.

Realitatea: Pupila unei pisici
este mult mai mare decât cea u -
mană, conţine mai multe terminaţii
nervoase şi un strat reflector. Asta
face ca ochiul pisicii să primească
mult mai multă lumină şi, evident,
să vadă mai bine decât noi. Dife -
renţa de eficacitate este cu atât mai

evidentă în semiîntuneric, acolo
unde ochiul uman se dovedeşte ne-
folositor, dar unde pisica distinge
corect forma obiectelor. Însă, în
lipsa luminii nici un animal nu va
putea distinge nimic. Nici măcar
pisicile.

Mitul nr. 12: Când sunt fe -
ricite şi mulţumite, pisicile torc.

Realitatea: Mitul este fals,
pisicile torc şi în alte momente, une -
le dintre acestea chiar dureros de
triste, de pildă când sunt pe moarte,
când sunt bolnave, când sunt rănite,
când au dureri. Mai corect ar fi să
spunem că pisicile torc atunci când
sunt încercate de emoţii puternice.

Mitul nr. 13: Numai câinii ma -
sculi îşi ridică piciorul când urinează.

Realitatea: Surprinzător pen-
tru mulţi, şi acest mit este fals.
Căţelele, în special cele dominante,
precum şi unele care au fost cas-
trate, îşi ridică piciorul atunci când
urinează. 

Mitul nr. 14: Unde linge câi -
nele se vindecă.

Realitatea: Mitul este fals.
Mai mult, linsul exagerat poate opri
vindecarea şi agrava rana.

Mitul nr. 15: Câinii ţinuţi în
apartament nu pot contacta diro -
fila rioză (viermele inimii).

Realitatea: Mitul e fals, diro-
filarioza este răspândită de ţânţari,
iar aceştia pot pătrunde şi în interi-
orul locuinţelor.
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Fapt: unele animale când -
va domesticite de om şi
rămase fără stăpân nu

supravieţuiesc iernii. Noi, oamenii
care ne considerăm iubitori de su-
flete necuvântătoare, avem o dato-
rie care nu trebuie să aştepte ră s -
pla tă: să avem grijă de ele. Un
adăpost cald este la fel de plăcut
pentru un patruped ca şi pentru un
om. E adevărat că animalele sunt
într-un echilibru cu traiul liber, însă
asta nu înseamnă că pot îndura trei
luni de frig şi de foame. Din păcate,
nici organizaţiile de protecţie şi sal-
vare a animalelor străzii, în ciuda
eforturilor depuse, nu pot salva toţi
câinii şi pisicile fără stăpân, adă -
pos turile fiind puţine, cu un număr
re strâns de locuri. În consecinţă, doar
acele animale care şi-au dez vol tat un
organism puternic vor re zis  ta în faţa
aprigului frig - un „a mă rât de pui”
sau animalele bă trâne sunt mult
mai vulnerabile, di mi nu ân du-şi se-
rios şansele de supra vie ţu ire. 

Cum poţi ajuta

Pisicile reuşesc să gestioneze
mai bine supravieţuirea în sezonul
rece, se adaptează mai uşor, fo -
losindu-se de capacitatea lor de a
se strecura în locurile strâmte, iarna

cuibărindu-se lângă motorul cald al
maşinilor parcate afară.  

Noi, oamenii, putem trasa
graniţa dintre viaţă şi moarte. Fie -
care prin micul său ajutor poate
salva un suflet al străzii. Dacă aveţi
garaje, subsoluri, grajduri, scări de
bloc, hambare sau alte asemenea

structuri construite, puteţi să a -
dăpostiţi bietele animale. Nişte
haine vechi pe care nu le mai purtaţi
sau un balot de paie pot fi un culcuş
minunat. Iar hrana uscată este ide -
ală iarna, pentru că nu îngheaţă. În
fond, orice resturi de mâncare vor
fi o masă bună pentru a mai impul-
siona organismul să reziste. 

Din păcate, consecinţe nefas -
te există, animalele pot fi afectate
de degerături la extremităţi (lăbuţe,
urechi, coadă) care din cauza blănii
pot fi observate destul de târziu. În
tratamentul degeră turilor se reco -
mandă mutarea animalului într-un
mediu cald, băi cu apă călduţă sau
comprese calde pe zonele afectate,
uscarea cu mare atenţie a zonelor
degerate, iar apoi aplicarea unor
bandaje de bumbac. Este necesară
intervenţia medicului vete rinar pen-

86 noiembrie - decembrie 2013

ATITUDINE

de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

Iarna patrupedului homeless



87

tru administrarea de me dicamente,
chiar antibiotice pentru a se evita
extinderea leziunilor tisulare, dar şi
ca tratament profilactic. Cu sigu -
ranţă că animalul va avea dureri
mari, deci se reco mandă şi admi -
nistrarea analgezicelor. Nu este
necesară amputarea, deoarece
mul te ţesuturi se pot recupera, chiar
daca iniţial nu par viabile. 

Dat fiind că atât câinii, cât şi
pisicile sunt animale domesticite de
om, ele nu ştiu cum să-şi modifice
funcţiile propriului organism, astfel
încât să reziste iernii prin propriile
eforturi, adică să îşi încetinească
rit mul cardiac, să consume doar anu -
mite alimente pentru a-şi forma un
strat mai gros de grăsime sub pie le
sau să îşi construiască un adăpost.
Neîngrijite corespunzător, aceste
ani male riscă să intre în hipotermie
- o stare patologică ce se declan -
şează în urma expunerii intense şi
prelungite la frig. Putem recunoaşte
destul de uşor dacă un animal a in-
trat în hipotermie (scăderea temper-
aturii corpului), acesta prezentând
anumite schimbări atât din punct
de vedere comportamental, cât şi
fiziologic. Se va ghemui, încercând
să se încălzească, îşi vor face apa -
riţia tremurăturile musculare, iar
pielea va avea o culoare palidă. Ani -
malul va avea nevoie de un culcuş
cald, de lichide calde (supă, lapte,
apă), dar nu fierbinţi, şi va fi necesar
să i se ia temperatura rectal. Des -
hidratarea predispune la hipo ter -

mie. Este necesară inter venţia me -
dicului veterinar dacă animalul nu
dă semne de revenire la tempera -
tura normală. 

Opinii 

Părerile şi acţiunile de salvare
ale oamenilor se despart în funcţie
de cât de mult iubesc animalele şi
le înţeleg rolul şi rostul pe această
lume, unii vor face tot posibilul să
ajute, alţii vor trece pe lângă ele ne -
luând în seamă că şi un suflet necu -
vân tător poate îngheţa. „Eu cred că
instinctele lor le vor dicta cum să
evite vântul rece. Şi ei pot găsi, cu
ajutorul simţurilor, locurile acoperite
pentru a reuşi să reţină o parte din
căldura corpului lor. Deşi sunt ver-
siuni domesticite de lupi şi pisici săl -
ba tice, şi-au păstrat unele dintre in -
stinc tele de supra vieţuire. 

Cât de frig este prea frig pen-

tru animalele de pe stradă, asta de-
pinde de o mulţime de factori. Un
lucru important este că oamenii uită
că animalele se aclimatizează vre -
mii. Trebuie să ştim că animalele se
obişnuiesc cu climatul local, la fel
ca oamenii, şi vor acţiona în con -
secinţă, deci animalele din ţara
noastră ştiu să se adapteze celor
patru anotimpuri”, consideră unul
dintre cei care şi-au exprimat opinia
cu privire la subiectul acestui articol.   

Dacă vă întrebaţi ce fac aso -
ciaţiile sau oamenii la modul indi-
vidual pentru animalele fără stăpân
pe toată perioada sezonului rece,
veţi fi uimiţi de cât de ajutor sunt
unii şi cât de nepăsători alţii. „Câinii
şi pisicile de pe străzi sunt trecuţi
prin viaţă şi de cele mai multe ori
îşi poartă singuri de grijă, s-au adap-
tat la viaţa de pe stradă. Nu este o
regulă ca animalele fără stăpân să
moară iarna. Mai există oameni cu
bunăvoinţă, protectori, care le dau
de mâncare, le fac un culcuş cald
din paie - sunt cele mai potrivite în
sezonul rece. Viaţa lor depinde şi
de norocul şi de rezistenţa fiecăruia.
Se prea poate ca abilităţile de
supravieţuire să le aibă şi în genele
moştenite dacă au ca părinţi alţi
câini ai străzii”, a precizat un alt
cetăţean, liniştit că „toate se rezolvă
cumva”. 

Asociaţiile de protecţie a ani-
malelor au propriile lor adăposturi
şi iarna salvează câte animale le
permit spaţiul şi bunăvoinţa volun-
tarilor, însă numărul celor salvaţi
păleşte în faţa celor uitați de soartă
pe o stradă îngheţată.
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Se apropie sărbătorile de
iarnă. Cu toţii ne gân -
dim deja la cadourile pe

care o să le facem celor dragi sau
pe care o să le primim. Unele o să
fie mici şi o să se piardă sub co -
roana bradului, altele nici nu o să
încapă sau vor fi cele din categoria...
vii. Da, există oameni care con -
sideră că este minunat să dăruieşti
altcuiva un animal. De la hamsteri,
papagali, peşti de acvariu, până la
căţei, pisici sau iepuri, toţi, „am -
balaţi” cu o fundiţă ajutătoare, pot
deveni daruri. Din păcate, realitatea
ne arată faţa crudă a aşa-zisei „bu-
curii de a dărui animale de com-
panie”, la scurt timp (asta înseamnă
câteva săptămâni) de la săr bă -
toarea Crăciunului, adăposturile se
umplu de animale nedorite. Asta ar
trebui să ne trezească semne de în-
trebare. Oare o fi bine să dăruim o
fiinţă vie?  

O decizie bine gândită

A dărui un animal de com-
panie trebuie să fie o decizie bine
gândită. Oricât ar fi de minunat ges-
tul, dacă viitorul proprietar nu este
pregătit pentru a în gri ji o
fiinţă necuvântătoare,

atunci există o mare probabilitate
ca animăluţul să ajungă abuzat,
neglijat sau chiar abandonat. Tre-
buie să luăm în calcul considerente
importante, ca angajamentul de
timp, dacă persoana călătoreşte
mult, cu siguranţă nu va avea timpul
necesar îngrijirii. Re sursele finan-
ciare ar putea fi o problemă, îngri-
jirea corespunzătoa re a unui animal
costă, acesta având nevoie de hra -
nă, jucării, tratamente, vaccinuri,
produse de îngrijire şi un veterinar.
Tipul şi rasa animalului sunt de

asemenea importante, cu si -
guranţă nu este indicat să

dăruim un hamster u -
nei persoane care se
teme de roză toare
sau un câine de talie
mare unei bunicuţe
care nu l-ar putea
stăpâni. Cu noaş te -

rea dacă per soana
este a lergică la păr

de câine sau de
pisică este un
fapt primor-
dial. Sau cazul

special în care viitorul posesor este
un copil, ştim cu toţii că entuziasmul
său este schimbător, cu siguranţă
va fi în al nouălea cer când va primi
ani măluţul, dar se poate ca el să îşi
piardă în scurt timp interesul, canali -
zându-şi atenţia spre alte lucruri
care vor părea mai noi, mai diferite,
iar bietul necuvântător va ajunge să
sufere singur şi amărât. 

O altă problemă ar fi situaţia
în care în casa persoanei căreia îi
vom face cadoul există deja un ani-
mal de companie, caz în care aces-
tea trebuie să fie complementare,
dacă are deja o pisică, nu îi vom
dărui un hamster sau papagali, pen-
tru că astfel doar vom asigura o
masă animalului cu domiciliul stabil
în casa respectivă. 

Animalele au o medie de via -
ţă de până la 20 de ani, chiar şi
hamsterii trăiesc până la 3 ani, deci
păstrarea unui animal de companie
trebuie să fie un angajament pe ter-
men lung, pentru toată durata de
viaţă a acestuia. De aceea, trebuie
să ne gândim bine, dăruim o fericire
sau o povară? 

88 noiembrie - decembrie 2013

SFATURI

de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

Surpriza vie cu fundiţă
• Dilemă: motiv de fericire sau responsabilitate nedorită? 



89

E bun sau rău „cadoul viu”?

„Este frumos să primeşti în
dar un câine, dar eu nu aş reco-
manda nimănui să facă un astfel
de cadou, pentru că e o responsa -
bilitate foarte mare - ca şi un copil
ce rămâne tot timpul mic şi trebuie
să ai grijă de el. Aşa că mai bine
fiecare stăpân să decidă pentru el
dacă vrea un căţel sau nu. Chiar
dacă mie mi-a schimbat viaţa în
ceva pozitiv şi frumos şi fără el nu
pot trăi şi eu sunt mai bolnavă decât

el când el e bolnav,
dar sincer eu nu aş
face cadou un câi -
ne, chiar dacă îţi
schimbă aşa mult
viaţa”, a menţionat
Alexandra Orza (în
foto mic), una din-

tre persoanele care au încercat să
răspundă la dilema „E bun sau rău
cadoul viu?”.

„Nu e bine când primeşti ani-
male de companie în dar, parcă nu
poţi avea noroc de ele, eu până
acum am primit doi căţei şi amândoi
au murit, deşi i-am iubit, am avut
grijă de ei, iar acum

sufăr după pier de rea lor. Şi to tuşi,
numai când vei iubi un animal vei
simţi iubirea cu toată inima. Mi-e
dor de Thomas şi de Toto...”, ni s-a
destăinuit Kinga Szanto, o altă
persoană „cadorisită” cu fiinţe vii.

Ideea ar fi că puteţi să dăruiţi
animale de companie, dar niciodată
să nu faceţi din asta o surpriză, pen-
tru că s-ar putea să fie una neplă -
cută. Întrebaţi viitorul posibil pro -
prie tar înainte de a achiziţiona
ani malul. Apoi mergeţi cu el să îl
aleagă şi doar achitaţi suma nece -
sară, tot cadou se va considera,
însă unul care ştiţi sigur că a fost

râvnit. Daţi animale de com-
panie în calitate de cadou

doar familiei restrânse
(soţului, soţiei sau copi-
ilor), deoarece ştiţi e -
xact care vor fi reacţiile

lor şi me diul în care va
trăi ani măluţul. Poate că

un prieten sau o rudă mai
îndepărtată ar accepta un ase -
menea cadou doar pentru sim-

plul motiv că nu va şti
cum să vă refuze. 

Ce poţi face dacă primeşti un
animal şi apreciezi acest gest, dar
nu doreşti să păstrezi anima lul din
diferite motive? Îi mulţumeşti celui
care ţi-a oferit darul, chiar dacă un
animal de companie era ultimul lu-
cru la care te-ai fi gândit că o să pri -
meşti - gândeşte-te că la mijloc au
fost cele mai bune intenţii. Fii sincer,
dar şi respectuos şi refuză politicos
cadoul. Animalele de companie nu
sunt lucruri, de aceea cele cumpă -
rate nu au o politică de returnare
într-un anumit interval de timp. Sau,
ar exista şi posibilitatea să accepţi
darul, deşi nu ţi-l doreai, dar ulterior
să îi găseşti o casă bună, primitoare
care să îi ofere îngrijirea cores pun -
zătoare, de care are nevoie. Există
multe persoane sau familii care
caută să adopte, în special câini şi
pisici, iar dacă animăluțul este de
rasă şansele găsirii unei case pen-
tru patruped vor creşte semnificativ.
Bucuria de moment de a dărui şi a
primi o fiinţă vie trebuie să aibă con-
tinuitate şi nu să se transforme în -
tr-o îndatorire supărătoare. 

Dacă totuşi insistaţi să faceţi
un astfel de cadou şi credeţi că vi-
itorul stăpân ar avea timp de alocat
creşterii şi îngrijirii animalului de
companie, însă partea cu resursele
financiare este şubredă, atunci îm -
preună cu animăluţul faceţi-i ca dou
şi celelalte accesorii de care are ne -
voie pentru întreţinerea acestuia,
cum ar fi castron, pat, hrană uscată
sau chiar achitarea anticipată a ser-
viciilor veterinare uzuale.



SPECIAL

iPET - Gadgeturi şi tehnologii pentru animale de companie

Deja ne-am obiş -
nuit cu tehnologia în viaţa
animalelor noastre de
com  panie, probabil ele
mai puţin, aşa că o să con -
tinuăm cu un nou produs
numai bun de agăţat la
gâtul petului. Fie că este
un câine, o pisică, un mă -
gar sau vreo pasăre rară
şi scumpă, acum poate
„face cunoştinţă” cu oa-

menii din jur cu ajutorul unui stick de memorie. În cazul
unei pierderi sau al cazării într-un pet-hotel, animalul
tău va comunica toate datele necesare despre în -
treţinerea sa (medicamente, tipul de alimente etc.) noii
sale gazde. Stick-ul este acoperit de o carcasă care-l
protejează de apă şi şocuri şi se aplică la zgardă. Se
conectează foarte uşor la computer şi trebuie să ştiţi că
este compatibil doar cu sistemul de operare Windows.
Pe el puteţi adăuga adresa dumneavoastră, albume
foto şi alte informaţii în limita a 64 Mb. Costă 35 de do -
lari şi poate fi comandat pe www.toptagpetid.com. 

de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

Fie că eşti motociclist convins sau urăşti moto-
cicletele, trebuie să ai o asemenea
jucărie dacă acoperişul casei
tale adăposteşte o rozătoare.
Mă refer la rozătoarele
pet. Dar dacă stau
mai bine să mă
gân desc poate fi
folosit şi pentru ce -
le nepoftite în casă.
Oricum, este vorba de
o jucărie sub formă de
motocicletă chopper în a cărei roată vă lăsaţi rozătorul
preferat să-şi facă tura de alergare zilnică. Distracţia
este garantată pentru toată lumea. Un hamster sau
un porcuşor de Guineea plimbându-se cu motocicleta
nu prea vezi în fiecare zi. Trebuie să aibă foarte mare
grijă la radare... cică pisicile se ocupă de asta şi stau
cam des pe holurile casei. Poate că ar trebui luat şi el
cu tine la una din întrunirile moto, ar face toţi bărboşii
ăia mari şi duri să se scape pe ei de râs. Amuzanta
jucărie costă 20 de dolari şi poate fi comandată de pe
site-ul www.Petco.com. 

Doctorul şi antrenorul de fit-
ness ţi-au recomandat să faci zilnic
mişcare, iar veterinarul ţi-a spus de-
spre câinele tău că este obez şi că îi
trebuie mai multă mişcare? Soluţia
pentru voi este trotineta sau triciclul
trase de câine. Da, cineva a inventat şi nebunia asta,
care se pare că este foarte distractivă şi destul de
solicitantă, mai mult pentru câine. Plimbarea zilnică sau
drumul spre piaţă se schimbă radical. Ajungi mult mai
repede, mai ales dacă ai un malamut viguros, şi devii
mai sănătos. Prinderea pentru câine este reglabilă,
frâne ai la dispoziţie, nu-ţi mai rămâne decât să-ţi o -
bişnuieşti câinele cu noul vehicul. Ţine cont de su -
prafaţa dură, de distanţele parcurse şi de temperatura
la care supui câinele. În rest, bani să ai pentru dis -
tracţie, pentru că cel mai ieftin vehicul e 360 de dolari,
iar cel mai scump este 700 de dolari. Sistemul de
prindere costă 200 de dolari. Mai multe detalii găseşti
pe www.dogpoweredscooter.com.

Trotinetă trasă de câini

Hamster motociclist

Dacă aţi
visat de mici co -
pii un unicorn şi
v-aţi procopsit
doar cu o pisică
albă, trebuie să
ştiţi că o puteţi
transforma ori -
când într-o... uni -
pisică. Cine va,
mai în glumă,
mai în serios, a pus la vânzare
cornul spiralat de unicorn pentru
pisici. Se vede în imagine cât de încântată este pisica
de această idee, probabil că se simte felin-tastic, deşi
nu o arată, dar e foarte posibil ca exemplarul respectiv
să nu aibă simţul umorului. Puteţi face totuşi încer-
carea cu un câine, poate va fi mai entuziasmat de
noul look. Puteţi folosi cornul la sărbătorirea zilelor de
naştere, la expoziţii şi oricând vreţi să aveţi parte de
bună dispoziţie. Am uitat să vă spunem că este un
corn gonflabil, că  măsoară 13 centimetri şi că se
poate achiziţiona cu 5 dolari de pe site-ul www.perpe -
tualkid.com.

Pisica unicorn

Stick pet
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La final de an nu se fac doar
promisiuni, retrospective şi sarmale,
ci se-ntâmplă şi premiere. Ei, pentru
prima oară în concursul de faţă,
spate şi profil, câştigătorul e o felină.
Şi nu orice felină, ci însuşi... Lord
Richard Parker, un motănel nobil
care, deşi nu a împlinit o jumătate
de an de existenţă pe Terra, a câş -
tigat suficient tupeu ca să se ia la
„trântă” dreaptă şi să-i şi învingă pe
doi uriaşi blănoşi - şi ăsta poate fi un
alt argument că povestea cu David
şi Goliat nu e doar o simplă legendă.
Cerasela Pavel din Brăila (str. Mihail
Kogălniceanu, nr. 9) poate să-i comu-
nice câştigătorului că pe lângă de-
semnarea sa ca „Vedetă a lunii”, la
el a venit Moş Crăciun mai devreme
şi i-a adus şi hrană pentru o lună
întreagă.

Pe locul II s-a clasat Skype, un
frumos şi melancolic Sheltie (Shelt-
land Sheepdog sau Miniature Collie
ori Ciobănesc de Sheltland, cum i se
spune la noi), fotografiat de stăpâna
sa, Pavel Marta, din Timişoara, iar pe

locul III a fost Kody, un înţelept
„neamţ” Leonberger, al cărui profil ni
l-a prezentat Valentin Dincu, din Iaşi.

Îi felicităm pe toţi concurenţii
(cu menţiuni speciale pentru Meltz,
Labrador Retriever fotografiat de
Maria Dărăban din Bistriţa-Năsăud
şi pentru Azalla, un  frumos Chihua -
hua „recomandat” de Andrada Mă -
tăsaru din Braşov), pe care îi invităm
să persevereze şi să participe şi la
următoarele concursuri (detalii în
pagina 94). Poţi să câştigi un premiu

asemănător, dacă trimiţi, până în 10
decembrie 2013, o singură poză cu
animalul tău de companie pe adresa
de e-mail: redactie@petzoom.ro. Cla -
sa mentul celor mai reuşite fotografii
va fi stabilit de un juriu format din
redactori ai revistei. Pozele clasate
pe primele trei locuri vor fi publicate
în numărul următor, iar fotografia
clasată pe locul I va fi premiată cu
hrana necesară animalului de com-
panie timp de o lună. 

Vă dorim succes!

Bălanu are 2 ani şi este a -
proape uriaş. Un uriaş blând. Stă -
pânul său, Gavrilă Bilaşco din co-
muna Petrova (jud. Maramureş), îl
recomandă ca fiind „un Ciobănesc
Mioritic fără pedigree. Practic, pro -
vine dintr-o căţea comunitară care
a fătat la noi în livadă”. Câinele ăsta,
Bălanu, a cunoscut greutăţile vieţii
încă de la naştere, dar la scurt timp
a avut noroc. „L-am adoptat când a -
vea numai câteva săptămâni pentru
că ne-a impresionat modul în care
ştia să ceară şi să dăruiască afec -
ţiune. Dacă treceai pe lângă el fără
să-l mângâi, suferea toată ziua ca
un... câine”, povesteşte mara mure -
şeanul Gavrilă Bilaşco, care e con-
vins că Bălanu este şi „foarte in-
teligent, nu numai foarte afectuos”.

Bălanu trăieşte astăzi îm -
preună cu alţi semeni „fără
pedigree”, iubit de stăpâni şi
respectat de „confraţi”. Unii,
care în loc să găsească prin
ungherul sufletului o mân -
gâiere pentru acest animal
caută repede o piatră în col-
bul drumului, îi zic „Câinele
Alb”, ca oricărui câine fără
stăpân (no home, no name -
fără casă, fără nume). Numai
că el se numeşte Bălanu, are
şi casă şi nume, şi nu-l deranjează
că n-are pedigree, aşa cum îl supără
că n-are respectul unora dintre cei
care-l mai gonesc de pe drum, ca
pe un paria. Deşi el e blând şi caută
doar afecţiune.

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 - de-
talii, în talonul din pagina 94. 

Succes! 

CONCURS

„Eu sunt VEDETA lunii!”
• Maravet şi Petzoom îl premiază pe Lord, din Brăila, cu hrană pentru o lună

Scrisoarea LUNII: Îi spuneau „Câinele Alb”, dar era Bălanu

2
Skype

1
Lord Richard

Parker 3
Kody
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CONCURS

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

Trimite, până în 10 de-
cembrie 2013, o singură
poză cu animalul tău de

companie pe adresa de e-mail
redactie@petzoom.ro şi poţi câştiga.
Clasamentul celor mai reuşite fo-
tografii 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 ne -
cesară animalului de companie
timp de o lună. În e-mail, precizaţi
numele şi prenumele dumnea voas -
tră, adresa completă, numărul de
telefon şi numele şi vârsta animalu-
lui de companie. Succes!

TALON de ANUNŢ GRATUIT

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.

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

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...............................................................................

valabil numai pentru persoane fizice
CONCURS

CÂŞTIGĂ cu petzoom  şi Maravet 
hrana animalului tău de companie pentru o lună!

Scrie o scrisoare despre o întâmplare deosebită din
viaţa ani malului tău de companie, decupează talonul,
comple tea ză-l integral şi trimite-l împreună cu scrisoarea
pe adresa: Baia Mare (jud. Maramureş), str. Europa nr. 9,
până la 10 decembrie 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
nece sară 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: ….......................................................................
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Tratament săptămânal
într-o pipetă

împotriva demodicozei 

imidacloprid + moxidectin

împotriva demodicozei 

Tratament săptămânal

împotriva demodicozei 
într-o pipetă

Tratament săptămânal

împotriva demodicozei 
într-o pipetă

Tratament săptămânal

împotriva demodicozei 
într-o pipetă

Tratament săptămânal

împotriva demodicozei 

Tratament săptămânal

împotriva demodicozei împotriva demodicozei împotriva demodicozei împotriva demodicozei 

imidacloprid + moxidectin

împotriva demodicozei 

imidacloprid + moxidectin

Pentru informaţii detaliate vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere.Pentru informaţii detaliate vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere.Pentru informaţii detaliate vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere.



Pipeta care protejează câinii și pisicile
de paraziţii externi și interni

omoară puricii și păduchii prin contact

combate râia otodectică

combate râia sarcoptică

combate râia demodecică

eficient împotriva nematodelor (viermi rotunzi, viermi cu cârlig și viermele bici)
inclusiv pe formele larvare

eficient în tratamentul formelor larvare de dirofilarioză 

Pentru informaţii detaliate vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96

